




Toepassing

Toepassing

Stuurapparaat serie LON-WA TDC voor temperatuurafhankelijke aansturing van verstelbare luchtroosters
Voor luchtroosters serie VD, VDL, VDR, QSH, ISH, TJN, DUK en DG-VAR
Verwarmen, koelen, isotherm bedrijf
Analoge uitgang voor modulerende servomotoren
Digitale uitgang voor 3-punts-motoren
LonWorks-communicatie voor overdracht van standaard netwerkvariabelen
Voor configuratie is een Plug-in voor alle LNS-gebaseerde netwerkintegratietools (vanaf LNS-versie 3.3) beschikbaar

Speciale kenmerken

Projectspecifieke oplossing door aanpassing van de karakteristiek
Opname van temperaturen als spanningssignaal of netwerkvariabele
Aansturing van servomotoren met 0 – 10 V DC of 3-punts (24 V AC)
Dwangsturing opwarmen, variabel bedrijf, verwarmen, koelen en isotherm bedrijf
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Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Microprocessorsysteem met programma en systeemdata in permanent geheugen

LON-WA TDC

LONMARK-PARTNER

LON-WA TDC

VOOR TEMPERATUURAFHANKELIJKE AANSTURING
VAN VERSTELBARE LUCHTROOSTERS VOOR
VERWARMING EN KOELING

Optimale aanpassing van de uitblaashoek bij wisselende lasten

Voor verstelbare luchtroosters en straaldüsen
Verwarmen, koelen, isotherm bedrijf
Aanpassen van de uitblaasrichting afhankelijk van het temperatuurverschil
tussen toevoerlucht en ruimte
Projectspecifieke oplossing door aanpassing van de karakteristiek
Maximaal 20 servomotoren verwarmen- koelen (3-punts)
Maximaal 10 variabele servomotoren (rotatiemotoren) of 5 variabele
spindelaandrijvingen
Dwangsturingen
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Aansluiting voedingsspanning en communicatie met dubbele aansluitklemmen
In- en uitgangen met klemmenstroken

Constructieve kenmerken

Pintplaat met aansluitklemmen in één behuizing
Bevestiging van de behuizing op het montagevlak met schroeven
Te openen sparingen voor kabels

Materialen en afwerking

Behuizing van kunststof

Onderhoud

Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
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TECHNISCHE INFORMATIE

Functie, Technische gegevens, Bestekomschrijving, Bestelsleutel

Functiebeschrijving

Met verstelbare luchtroosters en straaldüsen met servomotoren kan een optimaal inblaaspatroon gemaakt worden in hoge en grote ruimten met
wisselende warmtelasten. Het stuurapparaat serie LON-WA TDC sturen de servomtoren afhankelijk van het temperatuurverschil tussen toevoerlucht en
ruimtelucht.

De temperaturen van toevoerlucht en ruimte worden met externe voelers gemeten en als spanningssignaal of LonWorks-netwerkvariabele doorgegeven.
Corresponderend met de karakteristiek wordt een uitblaashoek berekend, waarmee de servomtoren worden aangestuurd.

Dwangsturingen voor verschillende bedrijfstoestanden zijn mogelijk.

Het programma van het stuurapparaat heeft een Watchdog en een Heartbeat voor behoud en bewaking van de werking.

Bedrijfstoestanden 

Temperatuurverschil-sturing

Berekening van het temperatuurverschil tussen toevoer- en ruimtelucht
Uitblaashoek volgens karakteristiek
Standaardbedrijf, door temperatuurverschil-sturing geconfigureerd
Dwangsturingen zijn niet actief



Variabel bedrijf

Directe sturing van uitblaashoek met een spanningssignaal (AI1) of een netwerkvariabele (nviManCntrl)
Temperatuurverschil heeft geen invloed
Standaardbedrijf, als variabel bedrijf geconfigureerd
Dwangsturingen zijn niet actief

Koelen

Dwangssturing van uitblaashoek in positie Min
Positie Min gedefinieerd door SCPTminRnge (nvoActuatorPos)
Invoer door DI1 of nviDI1_State

Isotherm bedrijf

Dwangssturing van uitblaashoek in neutrale positie
Neutrale positie gedefinieerd door SCPTdischargeAirHeatingSetpoint
Invoer door DI2 of nviDI2_State

Verwarmen

Dwangssturing van uitblaashoek in positie Max
Position Min gedefinieerd door SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos) en SCPTdischargeAitCoolingSetpoint
Invoer door DI3 of nviDI3_State

Opwarming

Dwangssturing van uitblaashoek in positie Min
Invoer door DI4 of nviDI4_State

Ingangen 

Twee analoge ingangen

Analoge ingangen met configureerbare karakteristiek voor aansluiting toevoerluchttemperatuur en ruimtetemperatuur
In variabel bedrijf een analoge ingang voor aansluiting aanstuursignaal uitblaashoek

Vier digitale ingangen

Digitale ingangen voor potentiaal vrije contacten
Dwangssturing van bedrijfstoestanden variabel bedrijf, koelen, isothermebedrijf, verwarmen

Uitgangen 

Een analoge uitgang

Analoge uitgang met configureerbare karakteristiek voor aansturing van modulerende servomtoren

Twee digitale uitgangen

Digitale uitgang voor aansturing van servomotoren verwarmen-koelen, als 2-draadssturing (3-punts)

Koppeling met gebouwbeheersysteem

De actuele bedrijfswaarden en storingsmeldingen van het stuurapparaat worden aan het netwerk doorgegeven:
Toevoerlucht- en ruimtetemperatuur, uitblaashoek
Status van de digitale ingangen en spanningen op de analoge ingangen
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Koppeling met gebouwbeheersysteem

De actuele bedrijfswaarden en storingsmeldingen van het stuurapparaat worden aan het netwerk doorgegeven:
Toevoerlucht- en ruimtetemperatuur, uitblaashoek
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LON-WA TDC temperatuurverschilsturing voor verstelbare luchtroosters met servomotor

① Stuurapparaat LON-WA TDC
② Ruimtetemperatuurvoeler, derden
③ Toevoerluchtemperatuurvoeler, derden
④ Servomotor, aanbouwdeel van het rooster

Diagram temperatuurverschil-sturing

① Koeling
② Isotherm bedrijf
③ Verwarming

LON-WA TDC digitale ingangen



DI1 Koelen
DI2 Isotherm bedrijf
DI3 Verwarmen
DI4 Variabel / opwarmen

Voedingsspanning 24 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

Aansluitvermogen 3,5 VA

Overdrachtspunt voor communicatie LonWorks-Transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair

Aansluiting LonWorks-netwerk 4 aansluitklemmen voor doorsnede van 0,08 – 2,5 mm², verpolingsveilig

Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C

Beschermingsklasse III (laagspanning)

Beschermingsgraad IP 65

EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG, laagspanning volgens 2006/95/EG

Afmetingen (B x H x T) 160 × 120 × 42 mm



Stuurapparaat voor temperatuurafhankelijke aansturing van verstelbare luchtroosters en straaldüsen met servomotoren. Voor aansluiten van externe
temperatuurvoelers voor toevoerluchtemperatuur en ruimtetemperatuur. In het stuurapparaat opgeslagen projectspecifieke karakteristiek met twee werkpunten
voor uitblaashoek afhankelijk van toevoerluchttemperatuurverschil.

Gereed voor gebruik, bestaande uit printplaat in een behuizing met te openen kabeldoorvoeren. Regelelektronica op microprocessor-basis met configuratie in
EEPROM, gaat niet verloren bij spanningsuitval. Twee analoge ingangen, vier potentiaalvrije digitale ingangen, een analoge uitgang en twee digitale uitgangen
als relais.

Stuurapparaat heeft een LonWorks-Transceiver FTT-10A (Free topology, twisted pair) en een Service-Pin voor LonWorks-integratie.

Voor aansluiten van modulerende servomotoren op de analoge uitgang of de servomotoren verwarmen-koelen (3-punts) aan de digitale uitgang.

Speciale kenmerken

Projectspecifieke oplossing door aanpassing van de karakteristiek
Opname van temperaturen als spanningssignaal of netwerkvariabele
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Materialen en afwerking

Behuizing van kunststof

Technische gegevens

Voedingsspanning: 24 V AC ± 15 %, 50/60 Hz
Aansluitvermogen: 3,5 VA
Communicatie: LonWorks-transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair
Aansluiting LonWorks-netwerk: 4 aansluitklemmen voor doorsnede van 0,08 – 2,5 mm², verpolingsveilig
Beschermklasse: III (laagspanning)
Beschermingsgraad: IP 65
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 Serie

LON-WA TDC Regeling voor temperatuurafhankelijke sturing

Beschrijving van de netwerkvariabelen (SNVT)

Alle variabelen en parameters zijn gebaseerd op standaard-netwerkvariabelen (SNVT), waardoor de opname van het stuurapparaat LON-WA-TDC in een
LonWorks-netwerk gegarandeerd is.

Opgave bedrijfstoestand

Ingangsvariabelen nviDI1_State, nviDI2_State, nviDI3_State, nviDI4_State voor bedrijfstoestanden
nviDI1_State heeft de hoogste LON-prioriteit
nviDI4_State heeft de laagste LON-prioriteit
Geldige schakeling van een ingangsvariabele leidt tot een geldige opgave van een bedrijfstoestand
Ongeldige schakeling door LON geeft geen opgave
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Samenvatting datapunten



Variabele-naam Type data Betekenis

nviDI1_State SNVT_switch Bedrijfstoestand-opgave koelen

nviDI2_State SNVT_switch Bedrijfstoestand-opgave isotherm bedrijf

nviDI3_State SNVT_switch Bedrijfstoestand-opgave verwarmen

nviDI4_State SNVT_switch Bedrijfstoestand-opgave variabel of opwarmen

nviDuctTemp SNVT_temp_p Toevoerlucht als LON-datapunt

nviRoomTemp SNVT_temp_p Ruimtetemperatuur als LON-datapunt

nviManCntrl SNVT_lev_percent Opgave uitblaashoek

nvoActuatorPos SNVT_lev_percent Gewenste stand van servomotor

nvoAI1_Voltage SNVT_volt Spanning analoge ingang AI1 (toevoerluchttemperatuur)

nvoAI2_Voltage SNVT_volt Spanning analoge ingang AI2 (Ruimtetemperatuur of opgave variabel bedrijf)

nvoAIDuctTemp SNVT_temp_p Toevoerluchttemperatuur van AI1

nvoAIRoomTemp SNVT_temp_p Ruimtetemperatuur van AI2

nvoAIManCntrl SNVT_lev_percent Gewenste stand van servomotor in variabel bedrijf van AI2

nvoAO_Voltage SNVT_volt Spanningssignaal van analoge uitgang

nvoDeltaTemp SNVT_temp_p Temperatuurverschil

nvoDischargeAng SNVT_angle_deg Uitblaashoek

nvoDuctTemp SNVT_temp_p Toevoerluchttemperatuur

nvoRoomTemp SNVT_temp_p Werkelijke ruimtetemperatuur

nvoManCntrl SNVT_lev_percent Gewenste uitblaashoek bij variabel bedrijf, opgave van AI2 of nviManCntrl

nvoState SNVT_state Statusmeldingen

Overzicht configuratieparameters

Parameters Type data Betekenis

SCPTdeviceGroupID SCPT_deviceGroupID Luchtrooster en servomotor

SCPTdirection SCPT_direction In- en uitgangen

SCPTdischargeAirCoolingSetpoint SCPT_dischargeAirCoolingSetpoint Toevoerluchttemperatuurverschil bij maximaal koelen

SCPTdischargeAirHeatingSetpoint SCPT_dischargeAirHeatingSetpoint Toevoerluchttemperatuurverschil bij isotherm bedrijf

SCPTholdTime SCPT_maxSendTime Duur van bedrijfstoetand opwarmen

SCPTpwrUpDelay SCPT_pwrUpDelay Tijdinterval voor synchronisatie van de servomotor (3-punts)

SCPTsceneNmbr SCPT_sceneNmbr Programmaversie

SCPToffsetTemp (nviRoomTemp) SCPT_offsetTemp Opgave ruimtetemperatuur bij constante ruimtetemperatuur

SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos) SCPT_maxRnge Maximale uitblaashoek

SCPTmaxSendTime (nvoActuatorPos) SCPT_maxSendTime Tijdinterval voor zenden van nvoActuatorPos

SCPTminRnge (nvoActuatorPos) SCPT_minRnge Minimale uitblaashoek



SCPTsndDelta (nvoActuatorPos) SCPT_sndDelta Verschil voor zenden van nvoActuatorPos

SCPTmaxRnge (nvoAI1_Voltage) SCPT_maxRnge Maximale spanningswaarde AI1

SCPTminRnge (nvoAI1_Voltage) SCPT_minRnge Minimale spannungswaarde AI1

SCPTmaxRnge (nvoAI2_Voltage) SCPT_maxRnge Maximale spanningswaarde AI2

SCPTminRnge (nvoAI2_Voltage) SCPT_minRnge Minimale spannungswaarde AI2

SCPTmaxRnge (nvoAIDuctTemp) SCPT_maxRnge Maximale waarde toevoerluchttemperatuur

SCPTminRnge (nvoAIDuctTemp) SCPT_minRnge Minimale waarde toevoerluchttemperatuur

SCPTmaxRnge (nvoAIRoomTemp) SCPT_maxRnge Maximale waarde ruimtetemperatuur

SCPTminRnge (nvoAIRoomTemp) SCPT_minRnge Minimale waarde ruimtetemperatuur

SCPTmaxRnge (nvoAO_Voltage) SCPT_maxRnge Maximale spanningswaarde AO1

SCPTminRnge (nvoAO_Voltage) SCPT_minRnge Minimale spanningswaarde AO1

SCPTmaxSendTime (nvoDeltaTemp) SCPT_maxSendTime Tijdinterval voor zenden van nvoDeltaTemp

SCPTsndDelta (nvoDeltaTemp) SCPT_sndDelta Verschil voor zenden van nvoDeltaTemp

SCPTmaxRnge (nvoDischargeAng) SCPT_maxRnge Maximale waarde uitblaashoek

SCPTmaxSendTime (nvoDischargeAng) SCPT_maxSendTime Tijdinterval voor zenden van nvoDischargeAng

SCPTminRnge (nvoDischargeAng) SCPT_minRnge Minimale waarde uitblaashoek

SCPTsndDelta (nvoDischargeAng) SCPT_sndDelta Verschil voor zenden van nvoDischargeAng

SCPTmaxSendTime (nvoDuctTemp) SCPT_maxSendTime Tijdinterval voor zenden van nvoDuctTemp

SCPTsndDelta (nvoDuctTemp) SCPT_sndDelta Verschil voor zenden van nvoDuctTemp

SCPTmaxSendTime (nvoRoomTemp) SCPT_maxSendTime Tijdinterval voor zenden van nvoRoomTemp

SCPTsndDelta (nvoRoomTemp) SCPT_sndDelta Verschil voor zenden van nvoRoomTemp

SCPTmaxSendTime (nvoManCntrl) SCPT_maxSendTime Tijdinterval voor zenden van nvoManCntrl

SCPTsndDelta (nvoManCntrl) SCPT_sndDelta Verschil voor zenden van nvoManCntrl

Virtueel functieblok
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Inbouwdetails

LON-WA TDC

Inbouw en inbedrijfname

Behuizing met schroeven bevestigen
Eventueel moet integratie in het totale systeem door een LonWorks-systeemintegrator gebeuren
Temperatuurvoelers door derden, bijvoorbeeld actieve kanaaltemperatuurvoeler en actieve ruimtetemperatuurvoeler, 0 – 10 V DC uitgang bij 0 – 50 °C
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