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Obr. 1.1: Přehled výrobků

Přehled výrobků GEA GEA MATRIX®.LON



7353105 - 12/2005 (CZ)
Návod k používání 3

Obsah

1 Přehled zařízení a rozsah dodávky  5
1.1 Rozsah dodávky  6

1.2 Použití GEA MATRIX®.LON  6

2 Bezpečnost a pokyny pro uživatele  7
2.1 Dostupnost návodu k používání  7
2.2 Rozsah platnosti návodu k používání  7
2.3 Použité symboly  7
2.4 Bezpečná práce  8
2.5 Správné používání  9
2.6 Přestavby a změny  9
2.7 Výběr personálu a kvalifikace  9

3 Technický popis  10
3.1 Popis zařízení a rozsah dodávky  10

3.2 Technická data  12

4 Sí� MATRIX.Net  13
4.1 Struktura skupin  13
4.2 Struktura sítě MATRIX.Net  17
4.3 Topologie sítě MATRIX.Net  18
4.4 Nadstavba sítě MATRIX.Net  20

5 Montáž a instalace  21
5.1 Postup montáže, nástavba spínací skříně  21
5.2 Montáž / demontáž  22
5.3 Instalace  22

6 Uvedení do provozu  26
6.1 Stav při dodání  26
6.2 Nastavení ukončení sběrnice  26
6.3 Provozní test  26

7 Doplňky MATRIX.LON (plug-iny)  29
7.1 Systémové předpoklady  29
7.2 Instalace a nastavení doplňku MATRIX®.LON  29
7.3 První spuštění doplňku MATRIX®.LON  30
7.4 Spouštění doplňku MATRIX®.LON  30
7.5 Hlavní menu doplňku MATRIX®.LON  31
7.6 Konfigurace objektů a sí�ových proměnných v MATRIX®.LON  31

Obsah GEA MATRIX®.LON



7353105 - 12/2005 (CZ)
4 Návod k používání

Obsah GEA MATRIX®.LON

8 Pokyny k plánování  32
8.1 Přehled všech proměnných  33
8.2 Funkční bloky  34
8.3 Objekty GEA MATRIX®.LON  35
8.4 Rozdělení objektů a sí�ových proměnných  36
8.5 Počet potřebných MATRIX®.LON pro MATRIX.NET  36
8.6 Priority  37

9 Rozhraní LON®  38
9.1 Popis vstupních proměnných (nvi)  38
9.2 Popis výstupních proměnných (nvo)  42
9.3 Teploty při obsazení místnosti  50
9.4 Řízení aktivních prvků LON® (světla, žaluzie, scéna)  51

10 Odstranění závad  53

11 Likvidace  55



7353105 - 12/2005 (CZ)
Návod k používání 5

1 Informace o přístroji a obsah dodávky

GEA MATRIX®.LON

GEA MATRIX®.LON Informace o přístroji a obsah dodávky

Obr. 1.1 - Přehled zařízení

1: Připojení LON® 4: Kontrolka stavu MATRIX.NET
2: Připojení MATRIX.NET 5: Kontrolka stavu LON®

3: Napájecí napětí 6: Servisní tlačítko LON®
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GEA MATRIX®.LON Informace o přístroji a obsah dodávky

1.1 Obsah dodávky

V dodávce jsou obsaženy tyto komponenty:
- Modul GEA MATRIX®.LON pro montáž a instalaci do skříně na euro-lištu
  (kolejnice 35 mm podle DIN EN 50022).
- CD-ROM s doplňkem (plug-in) LNSTM a návody k obsluze ve formátu PDF.
- Návod k používání se všemi informacemi o modulu GEA MATRIX®.LON

1.2 Použití GEA MATRIX®.LON

Modul GEA MATRIX®.LON umožňuje obousměrnou výměnu dat mezi
vzduchotechnickými zařízeními se systémem GEA MATRIX® a soustavami nebo
komponenty, které jsou připojeny do sítě podle standardu LONWORKS®. Zejména
lze používat tyto funkce:

Zadání požadovaných hodnot pro vzduchotechnická zařízení prostřednictvím sítě
LON®, jako například:

- teplotu v místnosti,
- teplotu přiváděného vzduchu,
- otáčky ventilátorů,
- podíl vnějšího vzduchu.

Volbu provozních režimů vzduchotechnických zařízení prostřednictvím sítě LON®,
jako například:

- provozní režimy regulátoru (režim HVAC),
- stavy obsazení místností (obsazená, / neobsazená),
- vyčkávací režim s ochranou proti zamrznutí (EnergyHoldOff).

Předání skutečných hodnot ze sítě LON® do systému GEA MATRIX®, jako např.:

- teploty v místnostech,
- relativní vlhkosti v místnostech,
- vnější teplotu,
- přesný čas.

Načtení skutečných hodnot ze systému GEA MATRIX® do sítě LON®, jako např.:

- teploty v místnostech,
- teplotu přiváděného vzduchu,
- otáčky ventilátorů.

Načtení provozních stavů ze systému GEA MATRIX® do sítě LON®, jako např.:

- polohy ventilů,
- chybové zprávy,
- aktuální stavy zařízení.

Přehled všech proměnných je uveden v kap. 8.1 "Přehled všech proměnných" na
str. 33.
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GEA MATRIX®.LON Bezpečnost a pokyny pro uživatele

2 Bezpečnost a pokyny pro uživatele
GEA MATRIX® je registrovaná značka výrobků firmy GEA AG.
Echelon®, LON®, LONMARK® a LONWORKS® jsou registrované obchodní značky
Echelon® Corporation.
Dále jsou respektovány všechny národní nebo mezinárodní obchodní značky a
názvy produktů .

MATRIX.LON je vytvořen v souladu s nejnovějšími technologiemi a podle
uznávaných pravidel bezpečnosti.

MATRIX.LON používejte jen v bezvadném stavu, v souladu s účelempoužití, s
vědomím rizik a nebezpečí, v souladu s návodem k obsluze. V opačném případě
hrozí ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetích osob, poškození komponent
MATRIX.LON a připojených zařízení nebo vznik jiných věcných škod!

Všechny závady nechte okamžitě odborně opravit!

Všechny údaje v této kapitole jsou důležité a významné z hlediska bezpečnosti.
Přesto v této kapitole nejsou všechny údaje označeny speciálními symboly pro
označování rizik.

2.1 Dostupnost návodu k používání

V tomto návodu k používání najdete důležité pokyny pro bezpečné a správné
zacházení s MATRIX.LON.

Návod k používání se obrací na techniky, administrátory LON®, technický personál,
poučené osoby a odborné elektroinstalatéry.

Tento návod musí být stále k dispozici na stanovišti MATRIX.LON.
Každý, kdo s MATRIX.LON pracuje, si musí tento návod přečíst a používat.

2.2 Platnost návodu k používání

Tento návod k používání vám poskytuje nezbytné informace pro:
— montáž
— instalaci a připojení
— uvedení do provozu a konfigurace
— údržbu, čištění a likvidaci

2.3 Použité symboly

V předloženém návodu se používají následující symboly pro určitá místa v textu:
—  Tímto symbolem se označuje normální výčet.
•  Tímto symbolem se označují pokyny k činnosti.
� Tímto symbolem se označují výsledky činnosti.
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Bezpečnost a pokyny pro uživatele GEA MATRIX®.LON

V tomto návodu se používají pro označení bezpečnostních pokynů následující
symboly:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Tato značka je u činností, při kterých je nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Tato značka je u činností, při kterých je nebezpečí poškození MATRIX.LON
statickým výbojem.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Zde najdete zvláštní údaje, příkazy a zákazy k zabránění poškození MATRIX.LON.

POŠKOZENÍ OSOB!
Zde najdete zvláštní údaje včetně příkazů a zákazů pro prevenci poškození osob.

2.4 Bezpečnost práce
Při instalačních, seřizovacích a opravářských pracích dodržovat následující pokyny:

Při pracích na sítích s nízkým napětím:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Přístroj vypnout, zajistit proti znovuzapnutí, ověřit stav bez napětí, uzemnit, spojit
nakrátko a zakrýt nebo ohradit sousedící části pod napětím. Jinak mohou být
následkem těžká poranění nebo smrt.

Při všech pracech:

• Kolísání resp. rozdíly v sí�ovém napětí nesmí překročit mezní tolerance udané v
technických datech. V opačném případě nelze vyloučit výpadky funkce a vznik
mezních stavů.

UPOZORNĚNÍ!
Zde najdete doplňující údaje k používání MATRIX.LON.

RECYKLACE!
Tento symbol odkazuje na řádné druhotné využití obalových materiálů a
vysloužilých konstrukčních částí (po separaci materiálů).
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GEA MATRIX®.LON Bezpečnost

2.5 Použití v souladu s určením

GEA MATRIX®.LON je určen výhradně pro připojení zařízení LON® s ostatními
sí�ovými komponentami, pracujícími na bázi LONWORKS® a LONMARK®.

K řádnému užití patří také dodržování návodu k obsluze a pokynů k údržbě,
předepsaných firmou GEA.

Jiné než výše popsané použití se považuje za nesprávné použití. Výrobce ani
dodavatel neručí za škody vzniklé z nesprávného použití - riziko nese výhradně
uživatel.

OHROŽENÍ OSOB!
MATRIX.LON nesmí být provozován:
- v oblastech ohrožených explozí,
- v prostorách s vodivým prachem,
- v prostorách se silnými elektromagnetickými poli,
- v prostorách s agresivní atmosférou, která např. napadá plasty.

2.6 Přestavby a změny

Na komponentách MATRIX.LON nesmí být prováděny žádné změny, nástavby a
přestavby.

Při přestavbách nebo změnách komponent MATRIX.LON zaniká shoda CE a tím i
záruční nároky.

2.7 Výběr personálu a kvalifikace

Každá osoba, která je pověřená pracemi na komponentách MATRIX.LON, musí
tento návod celý přečíst a porozumět mu. Během pracovního nasazení už je příliš
pozdě.

Elektrickou přípojku smí zhotovovat jen odborní pracovníci, kteří na základě svého
odborného vzdělání a zkušeností mají dostatečné znalosti o oblastech:
- bezpečnostní předpisy a pravidla první pomoci při práci,
- předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
- směrnice a uznávaná pravidla techniky.

Všechny odborné síly musí umět přidělené práce posoudit, rozpoznat rizika a
předcházet jim.

Nesprávné použití
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Technický popis GEA MATRIX®.LON

3 Technický popis

3.1 Popis zařízení a rozsah dodávky

Modul GEA MATRIX®.LON slouží jako obousměrné rozhraní mezi sítí MATRIX.Net a
lokální sítí LON (Local Operating Network) podle standardu LONWORKS®.
V MATRIX.Net lze sloučit až 16 skupin jednotek s maximálně 16 jednotkami v
každé skupině, a dále určitý počet modulů pro rozšíření funkčnosti. Srovnání viz
kap. 4.1 "Struktura skupin" na str. 13.

Obr. 3-1: Připojení MATRIX.Net k síti LON®

Podle požadovaného objemu dat lze do MATRIX.Net integrovat až 16 modulů
MATRIX.LON. Přitom lze moduly do 2-vodičové sítě zapojit v libovolném místě.
Viz též kapitola "Struktura sítě MATRIX.Net" na str. 17.
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GEA MATRIX®.LON Technický popis

Obr. 3-2: Příklad zapojení více MATRIX.Net do sítě LON® pomocí modulů GEA MATRIX®.LON

V každém modulu MATRIX.LON lze spravovat až 29 vstupních proměnných (nvi) a
28 výstupních proměnných (nvo).

Konfigurace modulu MATRIX.LON se provádí pomocí softwarového doplňku (plug-
in), který je součástí dodávky. K dispozici jsou 2 objekty LONMARK®, a to objekt
Node (objekt typu #0) a objekt VariableNV (objekt typu #21005). Objekt
VariableNV patří ke zvláštním vlastnostem modulů GEA MATRIX®.LON. Umožňuje
volné přiřazení sí�ových proměnných (vstupních i výstupních) k odpovídajícím
datovým bodům v  GEA MATRIX®.Net. Typy sí�ových proměnných LONWORKS® se
automaticky přizpůsobí datovým typům GEA MATRIX® a přitom se současně změní
délka a identifikace (SNTV-ID) sí�ových proměnných (SNTV).

Podporovány jsou proměnné SNTV z více profilů LONMARK® jako jsou FanCoilUnit,
Unit Ventilator Controller nebo Scene Controller. Nahlédněte též do kapitoly
"Přehled všech proměnných" na str. 33.
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Technický popis GEA MATRIX®.LON

Obr. 3-3: Rozměry GEA MATRIX®.LON

 Podmínky prostředí

 Přípustná okolní teplota 0 °C až 45 °C

 Přípustná skladovací teplota -25 °C až 65 °C

 Přípustná relativní vlhkost 15 % až 75 %, bez kondenzace

 Elektromagnetická kompatibilita

 Rušivé vyzařování (EMI) podle DIN EN 55022 / DIN EN 61000

 Odolnost proti rušení (EMS) podle DIN EN 50082 / DIN EN 61000

 Mechanické parametry

 Vnější rozměry (Š x V x H) cca 106 x 90 x 58 mm

 Upevnění na nosné kolejnici podle DIN 50022 (TS 35 x 7,5)

 Hmotnost 175 g

 Materiál krytu N185 Norly UL 94 V-0

 Barva krytu RAL 7035 (šedá)

 Krytí (podle DIN 40050) IP 20

 Elektrické parametry

 Napájecí napětí 24 V stsm. (min. 18 V stsm., max. 32 V stsm.)

 Proudový odběr, příkon typicky 45 mA / 1 W

 Rozhraní LON® transceiver typ FTT10A / FT-X1 (kompatibilní s LPT-10)

3.2 Technická data
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GEA MATRIX®.LON Sí�

4 Sí� MATRIX.Net

V této kapitole naleznete informace o síti MATRIX.Net a o jejím správném
uspořádání.

MATRIX.Net je sí�, která pomocí datové sběrnice propojuje různé komponenty
regulačního systému GEA (účastnická sí�). Jejím prostřednictvím jsou mezi
účastníky přenášeny všechny informace nezbytné k řízení a regulaci.

Účastníky sítě mohou být:
- regulátory,
- obslužná zařízení,
- globální moduly / centrální časový spínač,
- webové rozhraní,
- servisní nástroje.

4.1 Struktura skupin

Jedna skupina se skládá minimálně ze dvou a nejvýše z 20 účastníků (obslužné
zařízení, 16 zařízení pro úpravu vzduchu, modul ventilů, modul DV a modul
LON®). Takto například jedno obslužné zařízení a jeden regulátor / zařízení tvoří
jednu skupinu. Jednu skupinu však může tvořit také modul LON® a jeden
regulátor resp. jedno zařízení. Přitom modul LON® do skupiny vysílá požadované
a skutečné hodnoty. U zařízení s MATRIX 3000 a MATRIX 4000 lze obslužné
zařízení nahradit globálním modulem, např. MATRIX.LON, aby tyto tvořily také
jednu skupinu.
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Sí� GEA MATRIX®.LON

4.1.1 Struktura skupin systému MATRIX 2000

Pomocí MATRIX 2000 lze vytvořit jednu skupinu, jak je zobrazeno v obr. 4-1.

Obr. 4-1: Struktura skupiny s regulátorem typu MATRIX 2000

Adresa skupiny se zadává voličem adres skupin na obslužném zařízení - viz též
kapitolu "Uvádění do provozu a test" v návodu "Obslužná zařízení GEA MATRIX®".
Přiřazení modulů (MATRIX.V, MATRIX.LON) k této skupině se v případě  MATRIX.V
provádí pomocí voliče adresy skupiny resp. softwarově v případě  MATRIX.LON -
viz též kapitolu "Uvádění do provozu" v tomto návodu k používání a v návodu ke
globálním modulům GEA MATRIX®. Připojení sítě MATRIX.Net se provede na
obslužném zařízení.
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GEA MATRIX®.LON Sí�

4.1.2 Struktura skupin systému MATRIX 3000 v kombinaci s MATRIX 2000

Pomocí systémů MATRIX 2000 a MATRIX 3000 lze vytvořit jednu skupinu. Obr. 4-2
zobrazuje sí� tvořenou obslužným zařízením, MATRIX 2000, MATRIX 3000 a
různými globálními moduly.

Obr. 4-2: Struktura skupiny s kombinací regulátorů typu MATRIX 2000 a MATRIX 3000

Adresa skupiny se zadává:
- voličem adres skupin na obslužném zařízení - viz též kapitolu "Uvádění do

provozu a test" v návodu "Obslužná zařízení GEA MATRIX®",
- na desce plošných spojů regulátoru MATRIX 3000 - viz návod k obsluze zařízení.

Přiřazení dat modulu MATRIX.LON se provádí v rámci konfigurace LON.
Přiřazení modulu MATRIX.V k této skupině se provede pomocí voliče adresy
skupiny - viz též kapitolu "Uvádění do provozu" v návodu ke globálním modulům
GEA MATRIX®.

Uspořádání zařízení 2 až 16 je libovolné.
Obslužné zařízení se musí připojit do regulátoru typu MATRIX 3000.

Systém MATRIX 3000 umožňuje vytvoření skupiny také z komponentů systému
MATRIX 2000.

Kromě toho může obslužné zařízení odpadnout, jsou-li použity globální moduly
(např. MATRIX.LON, DI, DO, AI) a pomocí těchto modulů skupiny jsou
zprostředkovávány provozní parametry a požadované hodnoty.
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Sí� GEA MATRIX®.LON

4.1.3 Struktura skupin systému MATRIX 3000 a / nebo MATRIX 4000

Pomocí systémů MATRIX 3000 a MATRIX 4000 lze vytvořit jednu skupinu. Obr. 4-3
zobrazuje sí� tvořenou obslužným zařízením, MATRIX 3000, MATRIX 4000 a
různými globálními moduly.

Obr. 4-3: Struktura skupiny s kombinací regulátorů typu MATRIX 3000 a MATRIX 4000

Uspořádání a kombinace regulátorů nebo zařízení jsou zcela libovolné. Rovněž lze
použít výhradně MATRIX 3000 nebo výhradně MATRIX 4000. Doporučujeme umístit
obslužné zařízení jako první komponentu skupiny.

Adresa skupiny se zadává:
-  voličem adres skupin na obslužném zařízení - viz též kapitolu "Uvádění do
provozu a test" v návodu "Obslužná zařízení GEA MATRIX®",
- na desce plošných spojů regulátoru MATRIX 3000 nebo MATRIX 4000 - viz návod
k obsluze zařízení.

Přiřazení dat modulu MATRIX.LON se provádí v rámci konfigurace LON.
Přiřazení modulu MATRIX.V, MATRIX.RF a MATRIX.EM k této skupině se provede
pomocí voliče adresy skupiny - viz též kapitola "Uvádění do provozu" v návodu ke
globálním modulům GEA MATRIX®.

UPOZORNĚNÍ!
Kombinace zařízení s MATRIX 3000 a zařízení s MATRIX 2000 je v tomto
uspořádání skupiny přípustná - viz "Struktura skupin systému MATRIX 2000" na str.
15. Kombinace zařízení s MATRIX 4000 a zařízení s MATRIX 2000 není možná.
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Sí� GEA MATRIX®.LON

4.2 Struktura sítě

Sí� se může skládat z jedné nebo více (až 16) skupin. Dodatečně jsou do sítě
integrovatelné globální moduly. Výstavbu sítě/topologii sítě MATRIX.Net je nutno
provádět liniově — viz „Topologie sítě“ na straně 18.
Příklad maximálního rozsahu sítě MATRIX.Net je na obrázku 4.4.

Obr. 4.4: Příklad maximálního rozsahu sítě

Sí� se může skládat maximálně z:
— 16 skupin přístrojů — viz “Topologie sítě” na straně 18
— dvou modulů s digitálními vstupy (MATRIX.DI)
— dvou modulů s analogovými vstupy (MATRIX.AI)
— dvou modulů s digitálními výstupy (MATRIX.DO)
— centrálních spínacích hodin (MATRIX.CLOCK)
— jednoho manažera odvětrávání (MATRIX.EM)
— až 16 LON-modulů (MATRIX.LON)

Každé skupině může být přiřazen nejvýše 1 modul MATRIX.LON.

Řazení skupin přístrojů a globálních modulů v síti je libovolné. Pro přiřazení
přístrojů, ovladačů a globálních modulů ke skupině je rozhodující:

— nastavení přepínače pro skupinové adresy (viz příslušná kapitola „Uvedení do
provozu a otestování“ v návodu k používání)

— nebo přiřazení vstupního a výstupního modulu ke skupině prostřednictvím
servisního nástroje MATRIX.PC (viz Online pomoc k servisnímu softwaru
MATRIX.PC) a ne fyzické zařazení.
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4.3 Topologie sítě

MATRIX.Net může mít liniovou strukturu a liniovou strukturu s odbočkami.
Všechny přístroje vybavené systémem MATRIX se mohou k této datové sběrnici
připojit.
Datová sběrnice musí být na obou fyzických koncích ukončena, aby se zabránilo
odrazům, které přenos ruší. Na příslušných deskách jsou integrovány zapojitelné
koncové odpory sběrnice, které zajiš�ují bezpečné zakončení — viz kapitola
„Připojení MATRIX.Net“.

4.3.1 Liniová struktura

Obrázek ukazuje stavbu liniové struktury MATRIX.Net. Je zde příklad sí�ového
spojení dvou skupin vždy s jedním ovladačem a globálním modulem.
Je zde rovněž znázorněn přívod napětí k ovládacímu přístroji přes regulátor (svorky
95/99).

Obr. 4-5: Výstavba MATRIX.Net v liniové struktuře

UPOZORNĚNÍ!
Datový kabel musí být veden tak, jak je znázorněno na obrázku 4-5, aby příslušné
kabelové stínění bylo připojeno jen na jedné straně — viz „Stínění/zemnění“ na
straně 20.
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4.3.2 Liniová struktura s odbočným vedením

Obrázek ukazuje stavbu liniové struktury MATRIX.Net s odbočným vedením.
Je zobrazen příklad připojení ovladače přes odbočné vedení u více skupin.
Přípustná maximální délka odbočného vedení je 25 m.

Obr. 4-6: Výstavba MATRIX.Net v liniové struktuře s odbočným vedením

              * Protože není přípustné připojovat tři vodiče, musí se počítat s jednou vloženou svorkovnicí! K tomu se mohou

      použít opěrné svorky (STV) na desce — nejsou-li obsazené — nebo svorky zabudované

UPOZORNĚNÍ!
Datový kabel musí být veden tak, jak je znázorněno na obrázku 4—6, aby příslušné
kabelové stínění bylo připojeno jen na jedné straně — viz „Stínění/zemnění“ na
straně 20.
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4.4 Výstavba sítě

4.4.1 Datový kabel

Používejte pro stavbu MATRIX.Net pouze datové kabely podle EN 50170, jejichž
vodiče jsou párově twistovány a které mají opletené stínění.

DOPORUČENÍ
Doporučujeme tyto datové kabely:
Výrobek: HELUKABEL
Typ: CAN-BUS flexibilní 2 x 2 x ... mm2

4.4.2 Délky vedení

Bez ohledu na průřez a počet účastníků je absolutní maximum pro délku vedení
včetně odbočných vedení 600 m.

Délka odbočného vedení nesmí překročit 25 m. Celková délka všech odbočných
vedení smí být maximálně 150 m.

Podle délky vedení MATRIX.Net se musí měnit průřez sběrnicového vedení!

DOPORUČENÍ
Při větším počtu účastníků než 110 musí být do sítě doplněny opakovače
(repeatery). Pro prodloužení délky sítě jsou nutné speciální mosty (bridge), které
oddělí přenosové doby zpráv mezi segmenty sítě.

Délka vedení Typ vedení

do 50 m 2 x 2 x 0,22 mm2 *
1 x 2 x 0,22 mm2

do 600 m 2 x 2 x 0,5 mm2 *
1 x 2 x 0,5 mm2

*Obsahuje 2 žíly pro napájení ovládacích přístrojů nebo modulů.

4.4.3 Stínění/zemnění

• Datový kabel (MATRIX.Net) namontovat do GEA klimatizačních a větracích
   přístrojů se svorkami pro stínění jen na jedné straně a tak, aby byl zajištěn pokud
   možno co nejlepší vodivý kontakt.
• Stínění připojit na kostru velkoplošnou svorkou!
• U zařízení s rozsáhlou sítí, nebo pokud se musí počítat s velkým
   elektromagnetickým rušením, by mělo být stínění připojeno oboustranně.
   Předtím je nutno zajistit, aby nevznikl žádný rozdíl potenciálu.
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5 Montáž a instalace

5.1 Postup montáže, nástavba spínací skříně

Uspořádání komponent v rozvodné skříni má výrazný vliv na bezvadnou funkci
modulu. Při rozvrhování montáže a během ní je nutno pamatovat na oddělené
umístění výkonových a řídících prvků.

K výkonovým prvkům patří především:

- jističe,

- propojovací moduly,

- transformátory,

- měniče frekvence,

- proudové usměrňovače,

- zdroje stejnosměrného napájení.

Pro účinné odstranění elektromagnetického ovlivňování je nutno rozvodnou skříň
rozčlenit na oblasti o různých výkonech a různém vyzařování.

Silnoproudá vedení (vodiče s velkými proudy, např. usměrňovače, jističe a
magnetické ventily) ukládejte co nejdále od datových a řídících vedení (např.
přívody k digitálním vstupům). Tím zabráníte vzniku kapacitních a indukčních
vazeb. Pokud není možné pokládat vedení odděleně, je nutno nejdříve rušící
vedení odstínit. Pro vyloučení rušení:

• Úseky vedení s různými úrovněmi výkonu nepokládejte souběžně.

• Zásadně oddělte vedení střídavého a stejnosměrného proudu.

• Dodržujte minimální vzdálenosti mezi silnoproudým a napájecím vedením a:

   ... signálovými vedeními: min. 10 cm,

   ... datovými a analogovými vedeními: min. 30 cm.

• Napájecí a zpětný vodič jednoho proudového okruhu musí být vedeny souběžně.
   Díky protisměrným účinkům proudu je součet proudů nulový. Tím se kompenzuje
   vznik polí.
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Pro zajištění řádné funkce modulu je nutno v každém případě postupně provádět
7 následně uvedených kroků.

5.2 Montáž / demontáž

Modul MATRIX.LON se nachází v pouzdru (krytí IP 20), které je vhodné pro montáž
do rozvodných skříní na normovou kolejnici "kloboukového" průřezu (nosné
kolejnice 35 mm podle DIN EN 50 022).

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ!
Modul MATRIX.LON není určen pro instalaci v exteriéru!

Modul MATRIX.LON nesmí být instalován čelní stěnou směrem dolů! Všechny
ostatní polohy montáže jsou přípustné. Při svislé montáži na kolejnici musí být
modul koncovou pojistkou zajištěn proti sklouznutí.

• Při montáži zavěste modul MATRIX.LON za horní
hranu kolejnice (1) a zaklopením směrem dolů
zajistěte se slyšitelným klapnutím. Případně pro
spolehlivé upevnění modulu zatáhněte šroubovákem
(4,5 mm) pojistný jazýček (2) nazad.Dodržujte
případné bezpečné odstupy od výkonových prvků,
např. měničů frekvence!

• Při montáži zatáhněte šroubovákem (4,5 mm)
pojistný jazýček (2) nazad a modul vyklopte směrem
vzhůru.

5.3 Instalace

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Instalaci smí provádět jen odborník v elektrotechnickém oboru při dodržení tohoto
návodu k obsluze a platných elektrotechnických směrnic (VDE v SRN).Pro vaši
bezpečnost odpojte všechna napájecí vedení od napětí a zajistěte proti
opětovnému zapnutí, uzemněte a zkratujte. Sousední části pod napětím zakryjte
nebo opatřete zábranami.V opačném případě hrozí vážné úrazy nebo smrt.
• K MATRIX.LON nepřipojujte žádné cizí napětí.

Obr. 5-1

Obr. 5-2: Montáž modulu
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MATRIX.LON se připojuje pomocí zásuvných šroubových svorkovnic. Pro připojení
ke svorkám modulu MATRIX.LON je nutno používat jen vodiče následujících
průřezů:

 Připojuje se Typ svorky Typ vodiče Vodičů ve Průřez
svorkovnici (od min. do max.)

 - napájecí vedení šroubová průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

 - MATRIX.NET svorkovnice 2 vodiče stejného průřezu: tuhý 2 0,2 až 1,5 mm2

 - LON® průřez vodiče: ohebný 1 0,2 až 2,5 mm2

2 vodiče stejného průřezu: ohebný 2 0,2 až 1,5 mm2

5.3.1 Připojení napájení

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Statické napětí, působící na elektronické prvky, může vést k jejich poškození. Proto
je nutné se před dotekem nebo připojováním modulu MATRIX.LON tohoto napětí
zbavit. Dotkněte se holého kovového uzemněného předmětu, např. topného tělesa
nebo trubky.

• 24 V DC Napájecí napětí připojte na svorky 95 a 99

95 zem

99 + 24 V stsm.

• Napětí nezapínejte! Napájecí napětí smí být zapojeno až
po ukončení všech instalačních prací.

Obr. 5-3: Připojení napájecího napětí

5.3.2 Připojení MATRIX.Net

Viz též "Sí� MATRIX.Net" na str. 13.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ!
Napájení MATRIX.Net není zabezpečeno proti přepólování!Dbejte na správnou
polaritu!

Pro zřízení sítě MATRIX.Net použijte kabel pro přenos dat podle DIN 19245 T3 a EN
50170, který má vodiče zkrouceny do párů a je opatřen pleteným stíněním.

DOPORUČENÍ
Pro přenos dat doporučujeme tento kabel:Výrobce: HELUKABELTyp: CAN-BUS
flexible 2 x 2 x ... mm2
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Obr. 5-4: Připojení MATRIX.Net

Obr. 5-5: Stínění pomocí stínící svorky

• Připojení MATRIX.Net

96 nízká úroveň

98 vysoká úroveň

Vyskytne-li se v MATRIX.Net chyba, bliká kontrolka
"Error" s vyšší frekvencí (viz též "Stavy kontrolek"
na str. 27).

• Kabel pro přenos dat (MATRIX.Net) upevněte
stínícími svorkami na jedné straně kabelu do
zařízení GEA pro úpravu vzduchu a klimatizaci
tak, aby byla zajištěna co nejlepší vodivost.

• Stínění připojte co největší plochou ke kostře.
• V soustavách s velkou rozlohou sítě nebo pokud

je nutno počítat s výrazným vlivem rušivého
vyzařování, je nutno stínění ukostřit oboustranně.
Předtím je ale nutno vyloučit potenciálové
rozdíly.

5.3.3 Připojení MATRIX.LON k napájení

Firma Echelon® pro výstavbu sítí LON® doporučuje následující typy kabelů:

 Typy kabelů Vodič Odpor Kapacita
∅ / průřez (R / km) (nF / km)

A Belden 85102, single twisted pair, strandet 19/29, 1,3 mm / 16 28 56
nestíněný, 150 °C

B Belden 8471, single twisted pair, strandet 19/29, 1,3 mm / 16 28 72
nestíněný, 60 °C

C LevelIV 22AWG, twisted pair, tuhý a nestíněný 0,65 mm / 22 106 49

D JY (St) 2x2x0,8 4 - wire helical twist, tuhý, stíněný 0,80 mm / 20,4 73 98

V závislosti na způsobu ukončení sběrnice je dosahováno těchto délek vedení:

 Topologie Dvojité zakončení sběrnice Jednoduché zakončení sběrnice
(lineární topologie)

 Typ kabelu A B C D A B C D

 Počet účastníků (max.)
 bez přídavného opakovače                 64

 Přenosová délka (m) 2700 2700 1400 900 500 500 500 500

 Maximum od uzlu k uzlu (m) x x x x 500 400 400 320

 Izolace mezi sítí a elektronikou
 0 až 60 Hz (60 sec.)                  1000 V

RMS
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UPOZORNĚNÍ!
Kabely pro počítačové sítě (kategorie TIA: 5) nebo pro sdělovací sítě jsou pro sítě
LON vhodné jen podmínečně. Použití těchto typů kabelů snižuje maximální délku
vedení.

• Připojení MATRIX.LON

90   vodič sběrnice

91    vodič sběrnice

UPOZORNĚNÍ!
Vodiče sítě LON lze navzájem zaměnit.

Obr. 5-6: Připojení sítě LON

5.3.4 Zapojení servisní zdířky

Obr. 5-7: Zapojení servisní zdířky

Pomocí servisní zdířky lze připojit servisní jednotku
GEA. Tato jednotka je nabízena jako PDA nebo jako
software pro PC.Napájení PDA je zajištěno servisní
zdířkou modulu MATRIX.LON.
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6 Uvedení do provozu

6.1 Stav při dodání

Při dodání není u GEA MATRIX.LON provedena konfigurace.
Z hlediska sítě LON je modul ve stavu "Configured Online", takže MATRIX.Net
ihned může aktivně komunikovat a např. poskytovat stavové zprávy do sítě LON
(viz proměnné nvoNetStates objektu Node).

6.2 Nastavení ukončení sběrnice

6.2.1 Nastavení ukončení sběrnice MATRIX.Net

• Je-li modul MATRIX.LON fyzicky první nebo
poslední zařízení v síti MATRIX.Net (viz obrázek
níže), musí být vždy oba přepínače DIP
zakončovacího odporu sběrnice zavřeny (ON)

Obr. 6-1: Zakončení MATRIX.Net

UPOZORNĚNÍ!
K tomuto tématu srv. též "Sí� MATRIX.NET" na str. 13.

6.2.2 Ukončení sítě LON

UPOZORNĚNÍ!
Ukončovací odpory sítě LON je nutno dodat v rámci budování sítě, pokud je to
nutné.

¨
6.3 Provozní test

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ!
Před uvedením do provozu ověřte správnost všech elektrických zapojení a
nastavení:
- napájecí napětí 24 V stsm.
- připojení sběrnice k MATRIX.Net
- ukončovací odpory sběrnice

•  Zapněte napájení.
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6.3.1 Stavové kontrolky

Stavové kontrolky signalizují následující stavy:

Sí� LED Stav Význam

MATRIX.LON Service svítí Svítí po stisku servisního tlačítka (blíže viz str. 28).

pomalu bliká Komunikace MATRIX.LON směrem k LON byla
odpojena (například není provedena konfigurace).

Error trvale nesvítí Normální provozní stav, nevyskytují se žádné chyby.

trvale svítí Vyskytla se interní hardwarová chyba.

pomalu bliká MATROX.LON dosud od LON nepřijal žádná užitečná data.

rychle bliká Bootloader je aktivní. Signalizuje se nahrávání aplikace.

Run trvale svítí Normální provozní stav, nevyskytují se žádné chyby.
Datová komunikace na straně LON je aktivní
(například Neuron® je konfigurován on-line).

trvale nesvítí Komunikace na straně LON je odpojena (například
Neuron® je konfigurován off-line).

UPOZORNĚNÍ!
Stavy kontrolek MATRIX.Net mají význam jen je-li provozuschopná sí� LON
(Neuron® je konfigurován on-line).

Sí� LED Stav Význam

MATRIX.Net Run svítí Normální bezchybný provozní stav MATRIX.LON.

nesvítí Tento stav je zobrazován bezprostředně po zapnutí
napájecího napětí ve fázi náběhu modulu. Trvale zhasnutá
kontrolka značí, že byla vypnuta sí� LON (nekonfigurováno).

pomalu bliká Na straně MATRIX.Net nejsou žádná konfigurační data.

Power svítí Napájecí napětí připojeno.

nesvítí Není připojeno napájecí napětí nebo je vadný hardware
MATRIX.LON.

Error svítí Vadný hardware MATRIX.LONNebo sí� není nakonfigurovaná
ze strany LON.

rychle bliká Komunikace na straně MATRIX.Net je nefunkční, například
zkratem nebo přepólováním.

pomalu bliká Konflikt adres - viz "Odstranění závad" na str. 53

nesvítí Bezchybný stav

Tab. 6-2: Stavy kontrolek

Rozlišují se následující stavy kontrolek:

 Kontrolka Svítí Nesvítí

 rychlé blikání 100 ms 100 ms

 pomalé blikání 500 ms 500 ms



7353105 - 12/2005 (CZ)
28 Návod k používání

GEA MATRIX®.LON Uvedení do provozu a testování

UPOZORNĚNÍ!
Pomocí servisního software MATRIX.PC lze vizualizovat a vyhodnocovat stavy v síti
MATRIX.Net.Rovněž lze zobrazovat konfigurovatelné proměnné sítě LON.

6.3.2 Funkce potvrzení

Pro identifikaci MATRIX.LON v síti LON® lze pomocí nástroje pro správu
sítě spustit funkci potvrzení. Přitom se kontrolky chovají takto:

Kontrolky "Service", "Error" a "Run" se rozsvítí na dobu cca 15 sec., přičemž
červená ("Error") po každé 1,5 sec. zhasne na 100 ms.

Po 15 sec. se kontrolky vrátí k předchozímu zobrazení.

Obr. 6-3

6.3.3 Servisní tlačítko
Je-li stisknuto servisní tlačítko, vyšle MATRIX.LON přes sběrnici LON® svou
jednoznačnou identifikaci (Neuron®ID) do všech uzlů sítě. Takto lze MATRIX.LON
identifikovat v síti LON®.

UPOZORNĚNÍ!
Servisní tlačítko lze stisknout kdykoliv, nespouští se tím žádný reset.

Obr. 6-4
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7 Doplňky MATRIX.LON (plug-iny)

7.1 Systémové předpoklady

 Systémové předpoklady (standardní PC)

 PC doporučeno Pentium II/400 MHz nebo vyšší

 Operační systém MicrosoftWindows© NT 4.0, Windows© 2000 nebo Windows© XP

 Operační pamě� min. 128 MB

 Pevný disk min. 30 MB

 Mechanika CD-ROM nutná pro instalaci

 LNSTM verze 3.0 (SP5) nebo vyšší

 LONMARK© Resource Files verze 11.0 nebo vyšší

 Adaptér LonTalk© adaptér LonTalk© vhodný pro NSI

 Software prostředí reálného času LNSTM s např. LonMakerTM for Windows©

7.2 Instalace a nastavení doplňku MATRIX.LON

UPOZORNĚNÍ!
V operačních systémech Microsoft Windows© NT 4.0, Windows© 2000 nebo
Windows© XP je pro instalaci doplňku MATRIX.LON nutné administrátorské
oprávnění.

UPOZORNĚNÍ!
Doplněk MATRIX.LON spolupracuje jen s nástrojem pro správu sítě, který je založen
na LNSTM.Při instalaci doplňku MATRIX.LON se neinstaluje žádný objekt-server
LNSTM, tzn. že už musí být nainstalovaný. Proto doplněk MATRIX.LON instalujte až
po instalaci odpovídajícího nástroje pro správu sítě.

• Instalační CD s doplňkem MATRIX.LON vložte do CD-mechaniky.
• Spus�te instalační program "GEAMATRIX_Setup.exe".
• Postupujte podle zobrazovaných instalačních pokynů.

7.3 První spuštění doplňku MATRIX.LON

Než lze vůbec doplněk (plug-in) MATRIX.LON spustit, musí být nejdříve
zaregistrován v odpovídající databázi LNSTM.

Registrace se provádí nástrojem pro správu sítě, na kterém je založený celý projekt.

Při registraci zvolte z odpovídající nabídky zařízení pro MATRIX.LON (obr. 7-1)
a volbu potvr�te stiskem "Weiter" ("Další"). Odpovídající  nabídka zařízení se
určuje podle údajů na typovém štítku modulu (šablona GEAMATRIX_FX
nebo GEAMATRIX_FT).
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UPOZORNĚNÍ!
Detailní popis obsluhy software naleznete v příručce, která je přiložená k
odpovídajícímu nástroji pro správu sítě.

Obr. 7-1

• Pomocí nástroje pro správu sítě a jeho nabídky "GEAMATRIX ..." vložte příslušné
zařízení.

7.4 Spouštění doplňku MATRIX.LON

Doplněk (plug-in) MATRIX.LON lze spustit z nástroje pro správu sítě. V následujícím
textu je spuštění doplňku MATRIX.LON vysvětleno na příkladu LonMakerTM for
Windows© od firmy Echelon®.

• Kliknutím pravého tlačítka myši na zařízení otevřete kontextové menu zařízení.
• Zvolte položku "Configure" (Konfigurovat).
� Doplněk (plug-in) MATRIX.LON se spustí s hlavním menu.

UPOZORNĚNÍ!
Doplněk (plug-in) MATRIX.LON lze spustit také přímo - viz "Plug-In-Hilfethemen"
(Témata nápovědy k doplňku).
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7.5 Hlavní menu doplňku MATRIX.LON

� Po spuštění doplňku (plug-in) MATRIX.LON uvidíte toto hlavní menu:

Obr. 7-2

Detailní popis dalších položek menu naleznete v položce "Plug-In-Hilfethemen"
(Témata nápovědy k doplňku).

7.5.1 "Plug-In-Hilfethemen" (Témata nápovědy k doplňku)

Doplněk (Plug-In) je vybaven automatickou nápovědou a rozsáhlou podporou on-
line, která je k nalezení v položce "Plug-In-Hilfethemen" (Témata nápovědy k
doplňku).
Automatická nápověda je vyvolána v okamžiku, kdy myší přejíždíte relevantní
oblast.
Nápovědu "Plug-In-Hilfethemen" lze kdykoliv vyvolat stiskem klávesy F1.

7.6 Konfigurace objektů a sí�ových proměnných v MATRIX.LON

Narozdíl od většiny komponent, které jsou provedeny s pevnou konfigurací, nabízí
MATRIX.LON možnost konfigurovat sí�ové proměnné. Přitom lze proměnné,
potřebné pro danou aplikaci, vybrat ze zásobníku proměnných (Variable Pool).
Počet potřebných uzlů LON® (MATRIX.LON) tak lze omezit na minimum.

Pro provedení konfigurace jsou potřebné tyto kroky:

Krok 1: Zvolit objekty - viz téma "Objekt-Auswahl" (Volba objektů) v položce "Plug-In-
Hilfethemen" (Témata nápovědy k doplňku).

Krok 2: Zvolit sí�ové proměnné - viz "Erzeugung einer Netzwerkavariablen" (Vytvoření
sí�ové proměnné) v položce "Plug-In-Hilfethemen" (Témata nápovědy k doplňku).
Obecný postup naleznete pod tématem "Kurzanleitung ..." tamtéž.
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8 Pokyny k plánování
Jeden modul MATRIX.LON může při jednoduchých požadavcích propojit do sítě
maximálně 16 skupin zařízení pro úpravu vzduchu.

Přitom lze definovat 57 proměnných (29 vstupů a 28 výstupů).
5 dalších proměnných, jako jsou čas a vnější teplota, jsou pevně zadány pro účely
správy a jsou využívány ve všech skupinách stejně.

V síti MATRIX.Net lze použít 16 modulů MATRIX.LON. Každé skupině lze přiřadit
nejvýše 1 modul MATRIX.LON.

UPOZORNĚNÍ!
Následující popis uvádí všechny použitelné sí�ové proměnné s krátkým popisem
jejich funkce.Podrobný popis všech proměnných naleznete v "Plug-In-Hilfethemen"
(Témata nápovědy k doplňku).

Všechny názvy sí�ových proměnných začínají prefixem "nvi" nebo "nvo":

 nvi = Network Variable Input = Vstupní proměnná: Sí� LON® --> MATRIX.Net

 nvo = Network Variable Output = Vstupní proměnná: MATRIX.Net  --> Sí� LON®

Všechny vstupní proměnné podléhají konfigurovatelné správě spojení. Po uplynutí
času vymezeného pro spojení je předchozí přijatá vstupní proměnná prohlášena za
neplatnou.

Maximální a minimální přenosové časy všech vstupních a výstupních proměnných
lze konfigurovat pomocí doplňku (plug-in) MATRIX.LON - viz "7.5 -  Hlavní menu
doplňku MATRIX.LON" na str. 31.

Při volbě proměnných byly za základ použity tyto profily:

 Profil LonMark Č. profilu Verze

 LonMark® Functional Profile: Scene Controller 3251 1.0

 LonMark® Functional Profile: Scene Panel 3250 1.0

 LonMark® Functional Profile: Fan Coil Unit (FCU) 8020 1.1

 LonMark® Functional Profile: Chilled Ceiling Controller 8070 1.0

 LonMark® Functional Profile: Roof Top Unit (RTU) 8030 1.1

 LonMark® Functional Profile: Unit Ventilator Controller 8080 1.1

 LonMark® Functional Profile: Switch 3200 1.1
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8.1 Přehled všech proměnných

 Vstupní proměnné Typ proměnné Popis Strana
 Sí� LON --> MATRIX.Net

 nviAirMixCmd SNVT_lev_percent Nastavení podílu vnějšího vzduchu v % 38

 nviApplicMode SNVT_hvac_mode Provozní režim regulátoru 38

 nviEnergyHoldOff SNVT_switch Zařízení spotřebovalo protimrazovou ochranu 38

 nviExAirFlowCmd SNVT_flow Požadovaná hodnota objem. průtoku odvětrání 39

 nviExAirPressCmd SNVT_press_p Požadovaná hodnota tlaku v odvětrávacím kanále 39

 nviFanSpeedCmd SNVT_switch Požadovaná hodnota otáček ventilátoru 39

 nviMediaTemp SNVT_temp_p Teplota média resp. teplota na přívodu 39

 nviOccCmd SNVT_occupancy Stav obsazenosti místnosti 40

 nviOutdoorRH SNVT_lev_percent Relativní vlhkost vnějšího vzduchu 40

 nviOutdoorTemp SNVT_temp_p Vnější teplota 40

 nviRequest SNVT_obj_request Dotaz na stav uzlů / objektů 40

 nviSetPoint SNVT_temp_p Požadovaná hodnota absolutní teploty v místnosti 40

 nviSetPtOffset SNVT_temp_p Požadovaná hodnota relativní teploty v místnosti 41

 nviSpaceCO2 SNVT_ppm Obsah CO
2
 ve vzduchu místnosti 41

 nviSpaceRH SNVT_lev_percent Relativní vlhkost v místnosti 41

 nviSpaceTemp SNVT_temp_p Skutečná hodnota teploty v místnosti 41

 nviSupAirPressCmd SNVT_press_p Požadovaná hodnota tlaku v přívodním kanálu
vzduchu 41

 nviSupAirSetPoint SNVT_temp_p Požadovaná hodnota teploty přiváděného vzduchu 41

 nviSupAirFlowCmd SNVT_flow Požadovaná hodnota objemového průtoku
přiváděného vzduchu 41

 nviTimeSet SNVT_time_stamp Zadání času 42

 Výstupní proměnné Typ proměnné Popis Strana
 MATRIX.Net --> Sí� LON®

 nvoCoolOutput SNVT_lev_percent Poloha chladicího ventilu(ů) 42

 nvoDevInputStates SNVT_state Stavy digitálních vstupů na zařízení 42

 nvoDischAirTemp SNVT_temp_p Aktuální teplota přiváděného vzduchu 42

 nvoEffectSetPt SNVT_temp_p Požadovaná hodnota efektivní teploty v místnosti 43

 nvoFailure SNVT_str_asc Ojedinělá chybová zpráva zařízení 43

 nvoFanSpeed SNVT_switch Skutečná hodnota otáček ventilátoru 46

 nvoHeatOutput SNVT_lev_percent Poloha topného ventilu(ů) 46

 nvoNetStates SNVT_state_64 Souhrnná chybová zpráva MATRIX.Net 47

 nvoOADamper SNVT_lev_percent Poloha klapek směšovače vzduchu 48

 nvoOutdoorTemp SNVT_temp_p Vnější teplota 48

 nvoScene SNVT_scene Příkaz z MATRIX OP5x pro řízení scény 52

 nvoSetting SNVT_setting Řídící příkaz z MATRIX OP5x pro nastavení 52

 nvoSpaceCO2 SNVT_ppm Skutečná hodnota obsahu CO2 48

 nvoSpaceRH SNVT_lev_percent Skutečná hodnota relativní vlhkosti vzduchu 48

 nvoSpaceTemp SNVT_temp_p Skutečná hodnota teploty v místnosti 49

 nvoStatus SNVT_obj_status Stav modulů a komponent v síti 49

 nvoSubnetStates SNVT_state_64 Zpráva o souhrnné chybě nebo stavu skupiny 49

 nvoSwitch SNVT_switch Přepínač - řídící příkaz MATRIX OP5x 52

 nvoUnitStatus SNVT_hvac_status Provozní hodnoty skupiny 50
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8.2 Funkční bloky

Modul MATRIX.LON obsahuje následující funkční bloky:

8.2.1 Funkční blok GEAMATRIX

UPOZORNĚNÍ!
Proměnná nvoNetStates obsahuje rozsáhlé informace o stavu zařízení v síti
MATRIX.Net.

8.2.1 Funkční blok VariableNV

Funkční blok VariableNV může obsahovat až 29 vstupních a 28 výstupních
konfigurovatelných sí�ových proměnných LON®.

GEA MATRIX®.LON Pokyny k plánování
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Konfigurace se provádí pomocí doplňku (plug-in) přiřazením sí�ových proměnných
LON®, např. proměnných profilu Fan Coil Unit 8020.

Příklad: Horní funkční blok po přiřazení (a resynchronizačním příkazu) vždy 2
proměnných skupiny 0 (podsí�) sítě MATRIX.Net (..._s0).

8.3 Objekty GEA MATRIX.LON

8.3.1 Objekt GEAMATRIX

Tento objekt je stále k dispozici a obsahuje následující sí�ové proměnné:

 Objekt Počet na každý MATRIX.Net Význam

 nviTimeSet 1 Přenos aktuálního času do MATRIX.Net.

 nvoNetStates 1 Stavové zprávy celé MATRIX.Net.

8.3.2 Konfigurovatelné objekty

Modul MATRIX.LON poskytuje následující objekty, které lze konfigurovat pomocí
doplňku (plug-in):

 Objekt Počet na každý MATRIX.Net Význam

 FCU(LT)-Objekt max. 16 Sí�ové proměnné pro podsí� (= skupina, místnost, ...)

 FCU(FB)-Objekt max. 16 Sí�ové proměnné patřící k zařízení LON® pro obsluhu
místnosti pro podsí� (= skupina, místnost, ...)

 Temp-Objekt 1 Vnější teplota (vstupní i výstupní prom.) MATRIX.Net.

 ST-Objekt max. 16 Objekt pro přídavné řízení cizích systémů LON® (např.
světlo, žaluzie, ...) pomocí obslužného zařízení MATRIX
OP5x.

Pokyny k plánování GEA MATRIX®.LON
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8.4 Rozdělení objektů a sí�ových proměnných

Při konfiguraci MATRIX.LON existují omezení, které ani teoreticky nelze podchytit
resp. uplatnit v doplňku (plug-in).

Následující body je třeba při plánování zohlednit zejména tehdy, má-li být v síti
MATRIX.Net použito více MATRIX.LON.

- Jeden objekt jednoho typu smí být pro podsí� (= skupina, místnost) použit jen
jednou.

- Objekt FCU(FB) nesmí být konfigurován společně s obslužným zařízením MATRIX
v podsíti, protože pro každou podsí� je přípustné jen jedno obslužné zařízení.

- Objekt Temp smí být v MATRIX.Net použit jen jednou, protože vnější teplota je
společnou vlastností pro všechny podsítě.

- Objekt ST smí být v podsíti použit jen jednou, protože pro každou podsí� je
přípustné jen jedno obslužné zařízení.

Je ovšem přípustné pro podsí� konfigurovat současně všechny objektové typy, aby
bylo možno zpracovat data regulátoru MATRIX z různých zdrojů.

8.5 Počet potřebných MATRIX.LON pro MATRIX.NET

Počet potřebných modulů MATRIX.LON pro každou MATRIX.NET vyplývá z omezení
uvedených v odst. 8.4 - "Rozdělení objektů a sí�ových proměnných" a z požadavků,
které má realizovat každá podsí�.

8.5.1 Funkční blok VariableNV

Teoreticky lze realizovat následující kombinace při stejné konfiguraci každé
podsítě, vždy s vnější teplotou a bez ní (objekt Temp):

Vstupní proměnné Výstupní proměnné Objekt Temp Objekt Temp Max. počet Potřebný počet
pro každou podsí�  pro každou podsí� Vstupní Výstupní  na skupiny MATRIX.LON

proměnné proměnné MATRIX.LON  při 16 skupinách

1 1 ano ano 16 1

2 2 ano ne 14 2

2 2 ano ano 13 2

3 3 ano ano 9 2

4 3 ano ano 7 3

4 4 ano ne 7 3

4 4 ano ano 6 3

5 5 ano ano 5 4

Při projektování je třeba vzít v úvahu, že sí�ová proměnná může obsahovat i více
datových údajů (viz 9.2.16 "nvoUnitStatus" na str. 50).

GEA MATRIX®.LON Pokyny k plánování
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8.5.2 Zahrnutí funkčního bloku GEAMATRIX

Výše uvedená tabulka se vztahuje jen na sí�ové proměnné funkčního bloku
VariableNV.

Kromě toho lze použít sí�ové proměnné funkčního bloku GEAMATRIX. K nim patří
zejména nviTimeSet (viz str. 42) a nvoNetStates (viz str. 47).

Tak lze v případě potřeby po provozních a chybových zprávách ověřit, zda
nvoNetStates už k tomu poskytuje dostatek informací pro každé ze zařízení.

8.6 Priority

Zásadně mají požadované hodnoty, zadané pomocí systému LON® (profil
Leittechnik) nejvyšší prioritu oproti požadovaným hodnotám v MATRIX.Net resp. v
lokálních požadovaných hodnotách.

Oproti tomu mají lokální požadované hodnoty vyšší prioritu oproti požadovaným
hodnotám uložených pomocí systému LON®.

Přitom je třeba respektovat tyto výjimky:
- Funkce Bypass lokálního obslužného zařízení přepíše příkaz "Unoccupied" (profil

Leittechnik ) pro čas "X". Ćas "X" má přednastavenou hodnotu 120 minut,
kterou lze konfigurovat pomocí servisního nástroje systému GEA MATRIX®.

- Funkce "Schnelllüften" (Rychlé větrání) obslužného zařízení přepisuje jinak
znějící zadání z profilu Leittechnik.

Pokyny k plánování GEA MATRIX®.LON
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9 Rozhraní LON®

Následující popis sí�ových proměnných v kapitolách 9.1 a 9.2 zahrnuje sí�ové
proměnné objektů FCU(LT), FCU(FB) a teplotu. Některé proměnné se vyskytují až ve
verzi LT a FB.

UPOZORNĚNÍ!
Doplňující informace naleznete v "Plug-In-Hilfethemen" (Témata nápovědy k
doplňku).

9.1 Popis vstupních proměnných (nvi)

9.1.1 nviAirMixCmd

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON nastavit podíl vnějšího vzduchu.

 Rozsah hodnot: 0 až 100 %
Zadaná požadovaná hodnota se u řízené směšovací klapky
vztahuje na polohu klapky, u regulované klapky na podíl
vnějšího vzduchu. Hodnota 163.83 % je neplatná.

9.1.2 nviApplicMode
Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON nastavit provozní režim ventilátoru.

 Provozní režim Popis

 AUTO Automatický režim regulátoru.

 HEAT Aktivovat provozní stav "Heizen" (Ohřívat)

 COOL Aktivovat provozní stav "Kühlen" (Chladit)

 WARM UP Místnost ohřát (ochladit) na standardní teplotu.

 FAN ONLY Jen provoz ventilátoru.

 NIGHT PURGE Ohřev / chlazení s vnějším vzduchem.

9.1.3 nviEnergyHoldOff

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON zařízení odpojit při zachování aktivní
funkce protimrazové ochrany. Proměnná má definovány dvě hodnoty: "State"
(Stav) a "Value" (Hodnota).

State (Stav) Value (Hodnota) Vysvětlení

0 libovolná žádný údaj

1 0 až 100 % zapnutá ochrana místnosti proti mrazu
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9.1.4 nviExAirFlowCmd

Zde se jedná o požadovanou hodnotu objemového toku odtahu.

 Rozsah hodnot: 0 až 65534 l / sec.Hodnota 65535 je neplatná.

9.1.5 nviExAirPressCmd

Zde se jedná o požadovanou hodnotu tlaku v odtahovém kanálu.

 Rozsah hodnot: -32768 až 32766 Pa.Hodnota 32767 je neplatná.

9.1.6 nviFanSpeedCmd

Touto sí�ovou proměnnou se ze strany LON zadává požadovaná hodnota otáček
ventilátoru. Proměnná má definovány dvě hodnoty: "State" (Stav) a "Value"
(Hodnota).

 Rozsah hodnot: žádná hodnota nebo 0 až 100 % nebo Automatika.Je-li
ventilátor ovladatelný jen po stupních otáček, změní se
požadovaná hodnota regulátoru na nejbližší přípustnou
hodnotu stupně otáček. Při n-krokovém se požadovaná hodnota
vypočte resp. vloží takto:

 State (Stav) Value (Hodnota) Vysvětlení

0 žádný údaj vent. vypnutý

1 0 % vent. vypnutý

0,5 až (1/n)*100 % 1. stupeň ventilátoru

0,5 + (1/n)*100 % až (2/n)*100 % 2. stupeň ventilátoru

0,5 + ((m-1/n)*100 % až (m/n)*100 % m. stupeň ventilátoru

0 až 100 % plynule

0xFF žádný údaj autom. režim, zadání je
prováděno např. regulátorem

Vypočtená hodnota se před přičtením 0,5 zaokrouhlí .
n = max. otáčky ventilátoru
m = vypočtený stupeň výkonu ventilátoru (m = 0 až n)
U plynule běžících motorů se zadá přímo počet otáček v % maxima.

9.1.7 nviMediaTemp

Zde se jedná o teplotu média resp. teplotu na přívodu, např. u dvoutrubkových
systémů: přepínání "topení / chlazení".

 Rozsah hodnot: -327,68 až 327,66 °C. Hodnota 327,67 je neplatná.
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9.1.8 nviOccCmd

Touto sí�ovou proměnnou lze zadat stav obsazenosti místnosti (např. obsazena /
neobsazena).

 Provozní režim Vysvětlení

 OCCUPIED Místnost je obsazena. Regulace probíhá podle zadání
požadované hodnoty (normální provoz).

 STANDBY Místnost dočasně není obsazena.

 UNOCCUPIED Místnost není obsazena. Regulace probíhá podle zadání
požadované hodnoty (snížený provoz).

 NUL Nejsou předávána žádná zadání.

9.1.9 nviOutdoorRH

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON přenášet relativní vnější vlhkost.

 Rozsah hodnot: 0 až 100 % relativní vlhkosti. Hodnota 163,83 % je neplatná.

9.1.10 nviOutdoorTemp

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON přenášet vnější teplotu. Vnější teplota
platí pro celou sí� MATRIX.Net.

 Rozsah hodnot: Závisí na typu čidla podle definice SNTV. Hodnota 327,67 °C je
neplatná.

9.1.11 nviRequest

Tato sí�ová proměnná slouží ke zjiš�ování stavu nebo režimu objektu. Jsou
podporovány funkce RQ_REPORT_MASK a RQ_UPDATE_STATUS.

 Rozsah hodnot: Podle definice SNTV.

9.1.12 nviSetPoint

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON v kombinaci s "nviSetPtOffset"
zadávat absolutní požadovanou hodnotu teploty místnosti.

Požadovaná teplota pro zařízení / skupinu zařízení přitom vychází ze základní
požadované hodnoty (nviSetPoint) a plus / minus relativní hodnoty
(nviSetPtOffset).

 Rozsah hodnot: 7 až 40 °C. Hodnota 327,67 °C je neplatná
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9.1.13 nviSetPtOffset

Touto proměnnou lze zadávat relativní požadovanou hodnotu teploty místnosti
(viz "nviSetPoint").

Rozsah hodnot: -10 až 10 °C. Standardní hodnota je 0 °C. Hodnota 327,67 °C je
neplatná.

9.1.14 nviSpaceCO2

Touto proměnnou lze ze strany LON přenášet obsah CO2.

Rozsah hodnot: 0 až 65534 ppm CO2. Hodnota 65535 ppm je neplatná.

9.1.15 nviSpaceRH

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON přenášet relativní vlhkost vzduchu v
místnosti.

Rozsah hodnot: 0 až 100 % relativní vlhkosti.  Hodnota 163,83 % je neplatná.

9.1.16 nviSpaceTemp

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON přenášet skutečnou teplotu v
místnosti.

Rozsah hodnot: Podle definice SNTV.  Hodnota 327,67 °C je neplatná.

9.1.17 nviSupAirPressCmd

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON zadat požadovanou hodnotu tlaku v
přívodním kanálu vzduchu.

Rozsah hodnot: -32768 ... 32766 Pa. Hodnota 32767 je neplatná.

9.1.18 nviSupAirSetPoint
Touto sí�ovou proměnnou lze zadat požadovanou hodnotu teploty v přívodu
vzduchu.

Rozsah hodnot: Závisí na připojeném zařízení pro úpravu vzduchu,
např. 10 až 60 °C. Hodnota 327,67 °C je neplatná.

9.1.19 nviSupAirFlowCmd

Toto je požadovaná hodnota přiváděného objemového průtoku, např. při
parametrizované regulaci objemového průtoku.

Rozsah hodnot: 0 ... 65534 l/sec. Hodnota 65535 je neplatná.
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9.1.20 nviTimeSet

Touto sí�ovou proměnnou lze ze strany LON zadat čas. Moduly zapojené v
MATRIX.NET jsou automaticky synchronizovány.

Rozsah hodnot: Podle definice SNTV.Obsahuje rok, měsíc, den, hodinu, minutu,
vteřinu.

9.2 Popis výstupních proměnných (nvo)

9.2.1 nvoCoolOutput

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší vypočtené polohy ventilu(ů) chlazení.
Vypočtená poloha ventilu(ů) nepodává přesnou výpově� o skutečném výkonu
zařízení.
V případě skupiny zařízení se jednotlivé hodnoty pro ventil(y) chlazení přenáší do
MATRIX.LON a odtud se jako střední hodnota přenáší do LON.
V případě centrálního ventilu chlazení se tato hodnota přenáší přímo. U zařízení s
přímým chlazením se namísto polohy ventilu na straně vody přenáší řídící veličina
pro chladicí okruh.

Rozsah hodnot: 0 až 100 %.
U 2-polohových ventilů se přenáší jen hodnoty 0 nebo 100 %.
Hodnota 163,83 % je nepřípustná.

9.2.2 nvoDevInputStates

Touto sí�ovou proměnnou se přenáší stavy digitálních vstupů zařízení.

Rozsah hodnot: Závisí na připojeném vzduchotechnickém zařízení.

Bit Stav

0 Zařízení jsou vypnuta bez ochrany před mrazem

1 Regulace podle provozního režimu volně konfigurovatelného přímo v
regulátoru

2 Regulace podle provozního režimu "OCCUPANCY"

3 Regulace podle provozního režimu "UNOCCUPANCY"

4 Dveřní kontakt (zařízení vypnuto bez ochrany před mrazem)

5 Vratový kontakt

9.2.3 nvoDischAirTemp

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší aktuální teplota skupiny v přívodu
vzduchu. Přenáší se nejnižší hodnota ze skupiny.

Rozsah hodnot: Podle definice SNTV. Hodnota 327,37 °C je neplatná.
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9.2.4 nvoEffectSetPt

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší požadovaná hodnota efektivní
teploty skupiny. Hodnota je kompenzována například o poměr léto / zima.

Rozsah hodnot: Závisí na připojeném vzduchotechnickém zařízení.
Hodnota 327,37 °C je neplatná.

9.2.5 nvoFailure

Touto sí�ovou proměnnou lze popsat chybový status jednotlivých zařízení v rámci
skupiny. Chybový protokol má délku 32 znaků ASCII a obsahuje informace o
zařízení a typu chyby. Zobrazuje se naposledy doručená (+) nebo naposledy
odeslaná (-) chyba.

Chybový protokol sestává z údajů:

 Informace Počet znaků Popis

 Sériové číslo 16 Sériové číslo regulátoru / zařízení. Pomocí servisního nástroje lze
 (lokalizační řetězec) přiřazení nahradit libovolným textem.

 Řetězec skupiny 5 Udává, ze které skupiny (1 až 16) chyba přichází.
 (třída chyby)

 Kódový řetězec 5 Znakový řetězec se 2 základními informacemi: "XX.YY", kde
 (znakový řetězec) XX = údaj, ze které skupiny chyba přichází,

   např. "02" = skupina čidel
YY = označení jednotlivé chyby ve skupině chyb,

   např. "00" = zkrat čidla vnější teploty

 Status chyby + Chyba byla přijata
- Chyba byla odeslána

Chybový protokol (32 znaků ASCII)

   C  M  0  4    1  2  3  .  0  4  4  .  0  3  1    S  N  =  0  2    0  F  .  0  1    +    /0

Sériové číslo, 16 znaků
(u regulátorů případně libovolný text)

Řetězec skupiny,
5 znaků

(skupina chyby)

Koncový znak
ukončení zprávy

Kódový řetězec,
5 znaků,(znakový řetězec)

Obr. 9-1: Příklad chybového protokolu

Následuje přehled skupiny chyb "XX" kódového (znakového) řetězce: Údaj o tom,
ze které podskupiny chyba přichází, např. "02" = skupina čidel.

 X  X . Y  Y
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 Skupiny chyb Popis

 01.YY Interní chyba hardwaru. V dalším nebude uváděna.

 02.YY Chybová zpráva čidel.

 05.YY Chybová zpráva elektrického vytápění.

 06.YY Chybová zpráva chladicího agregátu.

 07.YY Chybová zpráva přepínače odtahu vzduchu.

 08.YY Chybová zpráva analogových vstupních modulů.

 13.YY Seznam provozních chyb (Operating Error).

 14.YY Chybové zprávy interní sběrnice MATRIX.

 15.YY nepoužívá se

Následuje přehled jednotlivých základních informací "YY" kódového (znakového)
řetězce: Údaj o jednotlivé chybě podskupiny, např. "00" =  "Vnější čidlo teploty je
ve zkratu".

 Čidla Popis

 02.00 Vnější čidlo teploty je ve zkratu.

 02.01 Výpadek vnějšího čidla teploty.

 02.02 Vnitřní čidlo teploty je ve zkratu.

 02.03 Výpadek vnitřního čidla teploty.

 02.04 Čidlo teploty na přívodu teplého média je ve zkratu.

 02.05 Výpadek čidla teploty na přívodu teplého média.

 02.06 Čidlo teploty v přívodu vzduchu je ve zkratu.

 02.07 Výpadek čidla teploty v přívodu vzduchu.

 02.08 Čidlo teploty v odtahu vzduchu nebo externí čidlo teploty v místnosti je ve zkratu.

 02.09 Výpadek čidla teploty v odtahu vzduchu nebo externího čidla teploty v místnosti.

 02.10 Výpadek čidla vlhkosti.

 02.11 Výpadek čidla tlaku.

 02.12 Výpadek čidla CO2.

 02.13 Výpadek čidla teploty registru (čidlo protimrazové ochrany).

 Elektrický ohřev Popis

 05.00 Spuštěn bezpečnostní omezovač teploty.

 05.01 Hardwarová chyba v modulu elektr. ohřevu (I2C).

 05.02 Modul elektr. ohřevu není konfigurován.

 Přímý výparník Popis

 06.00 Nepřípustný tlak v chladicím okruhu.

 06.01 Kompresor byl vypnut.
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 Řadič odvětrání Popis

 07.00 Ve skupině 0 je podtlak resp. přetlak

 07.01 Ve skupině 1 je podtlak resp. přetlak

 07.02 Ve skupině 2 je podtlak resp. přetlak

 07.03 Ve skupině 3 je podtlak resp. přetlak

 07.04 Ve skupině 4 je podtlak resp. přetlak

 07.05 Ve skupině 5 je podtlak resp. přetlak

 07.06 Ve skupině 6 je podtlak resp. přetlak

 07.07 Ve skupině 7 je podtlak resp. přetlak

 07.08 Ve skupině 8 je podtlak resp. přetlak

 07.09 Ve skupině 9 je podtlak resp. přetlak

 07.10 Ve skupině 10 je podtlak resp. přetlak

 07.11 Ve skupině 11 je podtlak resp. přetlak

 07.12 Ve skupině 12 je podtlak resp. přetlak

 07.13 Ve skupině 13 je podtlak resp. přetlak

 07.14 Ve skupině 14 je podtlak resp. přetlak

 07.15 Ve skupině 15 je podtlak resp. přetlak

 Analogové vstupní Popis
 moduly

 08.01 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 1.

 08.02 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 2.

 08.03 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 3.

 08.04 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 4.

 08.05 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 5.

 08.06 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 6.

 08.07 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 7.

 08.08 Chybná úroveň napětí signálu na analogovém vstupu 8.

 Provozní chyby Popis

 13.00 Nedostatečná data pro řízení.

 13.01 Čerpadlo kondenzátu je vadné.

 13.02 Ochrana proti mrazu spuštěná a aktivní.

 13.03 MSV spuštěno.

 13.04 Chybí data pro regulaci sekundárních vzduchových žaluzií.

 13.05 Zátěž procesoru: Modul je silně vytížen.

 13.06 Zátěž procesoru: Modul je přetížen.

 13.07 Filtr je znečištěný.

 13.08 Příliš nízký tlak v kanálu.
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 Provozní chyby Popis

 13.09 Příliš vysoký tlak v kanálu.

 13.10 Chybí data pro regulaci MLK směšovací komory (potenciometr ?).

 Chyba sítě Popis

 14.00 Konflikt adres: 2 regulátory / zařízení mají stejnou sí�ovou adresu.

 14.01 Ve skupině je zapojeno více než 16 regulátorů / zařízení.

9.2.6 nvoFanSpeed

Touto sí�ovou proměnnou lze přenášet skutečnou hodnotu otáček ventilátoru do
LON.
Přitom se údaje jednotlivých ventilátorů odesílají od regulátorů do MATRIX.LON a
odtud jako střední hodnota do LON. Proměnná má definovány dvě hodnoty:
"State" (Stav) a "Value" (Hodnota).

 Rozsah hodnot: žádná hodnota nebo 0 až 100 %, při např. 3-stupňové regulaci
ventilátoru se požadované hodnoty přenášejí takto:

State (Stav) Value (Hodnota)

0 žádná hodnota není platná

stupeň ventilátoru 0 (vypnuto) = 0 %

stupeň ventilátoru 1 = 33 %

1 stupeň ventilátoru 2 = 66,5 %

stupeň ventilátoru 3 = 100 %

stupeň ventilátoru m = m * 100 / počet_stupňů

9.2.7 nvoHeatOutput

Touto sí�ovou proměnnou se přenáší vypočtené nastavení topného ventilu(ů) do
LON. Vypočtená poloha ventilů nepodává přesnou výpově� o skutečném výkonu
zařízení.
V případě skupiny ventilů se údaje jednotlivých ventilů odesílají do MATRIX.LON a
odtud jako střední hodnota do LON.
V případě centrálního ventilu se tato hodnota přenáší přímo.
U zařízení s elektrickým ohřevem se hlásí jejich výstupní výkon, u zařízení s
přídavným elektrickým ohřevem se hlásí střední hodnota obou topných výkonů.

 Rozsah hodnot: 0 až 100 %.
U 2-stavových ventilů se přenáší jen 0 % nebo 100 %. Hodnota
163,835 je neplatná.
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9.2.8 nvoNetStates

Touto sí�ovou proměnnou se zprostředkovávají informace ve formě souhrnné
chybové zprávy ze skupiny do LON. Aktuálně jsou používány tyto zprávy:

Bit Popis

0 První modul digitálních vstupů sítě MATRIX (poloha přepínače A) hlásí chybu.

1 Druhý modul digitálních vstupů sítě MATRIX (poloha přepínače B) hlásí chybu.

2 První modul digitálních výstupů sítě MATRIX (poloha přepínače A) hlásí chybu.

3 Druhý modul digitálních výstupů sítě MATRIX (poloha přepínače B) hlásí chybu.

4 První modul analogových vstupů sítě MATRIX (poloha přepínače A) hlásí chybu.

5 Druhý modul analogových vstupů sítě MATRIX (poloha přepínače B) hlásí chybu.

6 Hodinový modul sítě MATRIX hlásí chybu.

7 Řadič odtahu sítě MATRIX hlásí chybu.

8 Jeden z modulů digitálních vstupů 1+2,  digitálních výstupů 1+2,  analogových vstupů 1+2, hodinový
modul nebo přepínač odtahu se nachází v servisním režimu.

9 Řadič odtahu signalizuje problém: objemové průtoky přívodu vzduchu a odvětrání už nelze
vyrovnávat.

10 Dva stejné moduly (modul digitálních vstupů MATRIX.DI, modul digitálních výstupů MATRIX.DO
nebo modul analogových vstupů MATRIX.AI) mají konflikt adres, protože jsou shodné polohy
přepínačů. Jeden z modulů nastavte do polohy "A", druhý do "B".

11 Výpadek jednoho z čidel prvního modulu analogových vstupů.

12 Výpadek jednoho z čidel druhého modulu analogových vstupů.

13 Výpadek jednoho z modulů digitálních vstupů 1+2,  digitálních výstupů 1+2,  analogových vstupů
1+2, hodinového modulu nebo řadiče odtahu. Přerušená sběrnicová komunikace s tímto modulem.

14 Chyba v samotném modulu.

16 Regulátor ze skupiny 0 hlásí chybu.

17 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 0 hlásí chybu.

19 Regulátor ze skupiny 1 hlásí chybu.

20 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 1 hlásí chybu.

22 Regulátor ze skupiny 2 hlásí chybu.

23 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 2 hlásí chybu.

25 Regulátor ze skupiny 3 hlásí chybu.

26 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 3 hlásí chybu.

28 Regulátor ze skupiny 4 hlásí chybu.

29 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 4 hlásí chybu.

31 Regulátor ze skupiny 5 hlásí chybu.

32 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 5 hlásí chybu.

34 Regulátor ze skupiny 6 hlásí chybu.

35 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 6 hlásí chybu.

37 Regulátor ze skupiny 7 hlásí chybu.

38 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 7 hlásí chybu.
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40 Regulátor ze skupiny 8 hlásí chybu.

41 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 8 hlásí chybu.

43 Regulátor ze skupiny 9 hlásí chybu.

44 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 9 hlásí chybu.

46 Regulátor ze skupiny 10 hlásí chybu.

47 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 10 hlásí chybu.

49 Regulátor ze skupiny 11 hlásí chybu.

50 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 11 hlásí chybu.

52 Regulátor ze skupiny 12 hlásí chybu.

53 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 12 hlásí chybu.

55 Regulátor ze skupiny 13 hlásí chybu.

56 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 13 hlásí chybu.

58 Regulátor ze skupiny 14 hlásí chybu.

59 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 14 hlásí chybu.

61 Regulátor ze skupiny 15 hlásí chybu.

62 Globální modul nebo ovládací zařízení skupiny 15 hlásí chybu.

GEA MATRIX®.LON Rozhraní LON®

9.2.9 nvoOADamper

Touto sí�ovou proměnnou se přenáší poloha směšovacích klapek vzduchu.

 Rozsah hodnot: 0 % (= cirkulace) až 100 % (= přívod zvenku),
střední hodnota všech zařízení ve skupině.

9.2.10 nvoOutdoorTemp

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší vnější teplota. Vnější teplota je
společnou veličinou pro všechny skupiny v síti MATRIX.Net.

 Rozsah hodnot: -30 až 130 °C. Hodnota 327,67 °C je neplatná.

9.2.11 nvoSpaceCO2

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší skutečná hodnota obsahu CO2.

 Rozsah hodnot: Podle definice SNVT. Hodnota 65535 ppm je neplatná.

9.2.12 nvoSpaceRH

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší skutečná hodnota relativní vlhkosti v
místnosti.

 Rozsah hodnot: Hodnota 0 až 100 %. Hodnota 163,83 % je neplatná.
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9.2.13 nvoSpaceTemp

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší skutečná hodnota aktuální teploty v
místnosti.

 Rozsah hodnot: Podle definice SNVT. Hodnota 327,67 °C je neplatná.

9.2.14 nvoStatus

Tato sí�ová proměnná informuje o stavu nebo režimu objektu. Jsou podporovány
funkce RQ_REPORT_MASK a RQ_UPDATE_STATUS.

 Rozsah hodnot: Podle definice SNTV.

9.2.15 nvoSubnetStates

Touto sí�ovou proměnnou se do LON přenáší až 64 zpráv o chybě nebo stavu
skupiny (podsítě). Aktuálně se používá těchto 18 zpráv:

Bit Popis

0 Regulátory všech zařízení jsou odpojeny při aktivní protimrazové ochraně.

1 Minimálně 1 zařízení je odpojeno bez protimrazové ochrany.

2 Sepnul termospínač / MSV minimálně jednoho zařízení.

3 Sepnula kontrola protimrazové ochrany minimálně jednoho zařízení.

4 Byl aktivován volně konfigurovatelný provozní režim.

5 Minimálně jeden regulátor skupiny se nachází v servisním režimu.

6 Obslužné zařízení, modul ventilů nebo modul přímého výparníku se nachází v servisním režimu.

7 Jeden regulátor skupiny hlásí výpadek čidla vnější teploty.

8 Výpadek čidla teploty místnosti u jednoho regulátoru ve skupině.

9 Výpadek čidla teploty v přívodu média u jednoho regulátoru ve skupině.

10 Výpadek čidla teploty v přívodu vzduchu u jednoho regulátoru ve skupině.

11 Výpadek čidla teploty v přívodu média u jednoho modulu ventilů ve skupině.

12 Výpadek čidla teploty místnosti u jednoho obslužného zařízení ve skupině.

13 Výpadek minimálně jednoho modulu ve skupině.

14 Bezpečnostní řetězec modulu přímého výparníku ve skupině byl sepnut.

15 Kompresor byl odpojen a zablokován modulem přímého výparníku ve skupině.

16 Minimálně jeden regulátor skupiny hlásí chybu elektrického ohřevu.

17 Minimálně jeden regulátor skupiny hlásí chybu čerpadla kondenzátu.

18-63 Rezerva, neobsazeno.
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9.2.16 nvoUnitStatus

Tato proměnná je strukturou složenou z více informací o jedné skupině a obsahuje
tato data:

 Proměnná Popis Stav

mode: Střední hodnota požadavků na topení/chlazení od všech NC=NH=HVAC_OFF
zařízení v místnosti. NC>NH=HVAC_COOL
Je-li "NC" = počet zařízení s požadavkem chlazení, NC<NH=HVAC_HEAT
"NH" = počet zařízení s požadavkem ohřevu, pak platí:

heat_output_primary: jako nvoHeatOutput

heat_output_secondary: vždy 07FFF (neplatné)

cool_output_primary: jako nvoCoolOutput

cool_output_secondary: Nastavení zpětného získávání energie - rekuperace
(střední hodnota všech zařízení skupiny).

fan_output: jako nvoFanSpeed

in_alarm: Souhrnná chyba pro jednotlivou podsí� (= místnost) žádné zařízení nehlásí
nebo pro případné moduly s působností mimo místnost chybu:in_alarm = 0
(globální moduly MATRIX jako např. digitální nebo > 1 zařízení hlásí chybu:
analogové vstupní moduly).  in_alarm > 0

alarmy deaktivovány:
in_alarm = 255

9.3  Teploty při obsazení místnosti

Konfigurační hodnoty pro pomocné teploty (viz též odst. 9.1.8 "nviOccCmd" na str.
40) s odkazem na "nciSetPnts", např. profil LonMark® č. 8020. Pro stavy obsazení
místnosti lze konfigurovat oblasti pomocných teplot. Uvnitř každé z oblastí se
neprovádí ani ohřev ani chlazení (viz heslo "Anwesenheitstemperaturen" (Teploty
při obsazení místnosti) v nápovědě k doplňku (plug-in).

 Provozní režim Popis

 OCCUPIED_HEAT Místnost obsazena, vytápět (21 °C *).

 OCCUPIED_COOL Místnost obsazena, chladit (23 °C *)

 UNOCCUPIED_HEAT Místnost neobsazena, vytápět (16 °C *)

 UNOCCUPIED_COOL Místnost neobsazena, chladit (28 °C *)

 STANDBY_HEAT Udržovat teplotu ve vytopené místnosti (19 °C*)

 STANDBY_COOL Udržovat teplotu ve vychlazené místnosti (25 °C*)

* Standardní hodnota



7353105 - 12/2005 (CZ)
Návod k používání 51

Rozhraní LON® GEA MATRIX®.LON

9.4 Řízení aktivních prvků LON® (světla, žaluzie, scéna)

Pomocí systému MATRIX lze řídit aktivní prvky LON od jiných výrobců. Tuto
funkčnost lze konfigurovat pomocí programového doplňku (plug-in) modulu
MATRIX.LON.
Pro tento účel je struktura menu zařízení OP50 / OP51 rozšířena pomocí doplňku
(plug-in), takže se na displeji OP5x zobrazí nové položky menu. S jejich pomocí lze
odesílat data do aktivních prvků od jiných výrobců (funkcionalita FOC = Foreign
Object System).

Konfigurace bodů menu a textů se provádí pomocí řídících objektů doplňku
(plug-in) modulu MATRIX.LON (viz téma nápovědy "ST-Objekt" v nápovědě k
doplňku).

9.4.1 Řízení aktivních prvků LON pomocí MATRIX OP50 a OP51

Pomocí obslužných zařízení MATRIX OP50 / OP51 lze ovládat digitální a analogové
akce jako například ovládání světel pro tvorbu určitých nálad, ovládaní žaluzií se
zadáním natočení lamel apod.

Obslužné zařízení MATRIX s displejem (OP5x) slouží jako kontainer pro základní
texty menu (<FOS_MNUITEMSTR>), pro označování funkcí menu
(<FOS_STRING_0x>) a pro zprávy. Základní menu pro řízení cizích systémů se
zobrazí až tehdy, je-li první znak řetězcové proměnné <FOS_MnuItemStr>
(EEPROM) různý od "/0". Všechny pod ním ležící funkce menu se objevují na
displeji až tehdy, je-li první znak textu funkce v menu (EEPROM) různý od "/0" a
typ zprávy v  kontaineru je různý od 0xFF (neplatný typ objektu). Lze vložit max. 8
funkcí menu.

Objekty typu nvoSetting a nvoScene se naplní hodnotami tak, jak to odpovídající
aktivní prvky očekávají od funkce menu ze strany LON. Obsah kontaineru zpráv je
po vyvolání funkce menu na MATRIX OP50 / OP 51 odeslán přímo do brány
(gateway) v LON.

Podle toho, který typ objektu byl do kontaineru vložen, lze provádět následující
funkce:
- odeslání zprávy typu SNTV_Scene,
- odeslání zprávy typu SNTV_Setting,
- odeslání zprávy typu SNTV_Switch.

Typy SNTV_Scene a SNTV_Setting jsou odesílány ihned po stisku tlačítka SET, u typu
SNTV_Switch se otevře další dialogové okno. V tomto dialogovém okně může
uživatel změnit hodnotu a odeslat dalším stiskem tlačítka SET.

Proměnné „nvoSwitch“, „nvoSetting“ a „nvoScene“ jsou volně definovatelné. V
nápovědě k doplňku (plug-in) lze nalézt další popis.
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9.4.2 nvoSwitch

Dialogové okno funkce Switch nabízí uživateli další možnosti nastavení, které se
zobrazují do proměnné SNTW_Switch takto:

 Nastavení Hodnota Stav

 OFF 0 0

 ON 100 1

 AUTO 0 0xFF

 0 až 100 % 1

UPOZORNĚNÍ!
Při definování proměnných nezapomeňte, že ovládané zařízení musí být
odpovídajícím způsobem vybaveno.

Pomocí sí�ové proměnné "nvoSwitch" jsou pomocí 2 byte prováděny např.
jednoduché funkce řízení světel.

Byte Nastavení Popis

OFF vypnout (např. světlo)

1 ON zapnout (např. světlo)

AUTO (např. světlo) s automatickým řízením, hodnoty přichází např. od regulátoru

2 0 až 100 % pokud byte 1 = "ON", pak byte 2 = velikost řídící veličiny od 0 do 100 %

9.4.3 nvoSetting

Pomocí 4-bytové sí�ové proměnné "nvoSetting" lze například ovládat žaluzie.

Byte Nastavení Popis

1 E-Numeration Zde jsou uváděny různé funkce a stavy.

2 Setting (Nastavení) Hodnota pro nastavení výšky žaluzie. Lze nastavit od 0 do 100 %.

3
Rotation (Natočení) Nastavení úhlu lamel žaluzií. Lze nastavit od -359,98°do +360°.

4

9.4.4 nvoScene

Pomocí 2-bytové sí�ové proměnné "nvoScene" jsou odesílány informace z OP5x
přes MATRIX.LON do aktivních prvků LON. Ty pak transformují informace do
odpovídajících funkcí (např. řízení světelné scény).

Byte Nastavení Popis

1 Kód funkce Požadovaný kód funkce, konfigurovatelný pomocí doplňku (plug-in).

2 Číslo scény Požadované číslo scény, konfigurovatelné pomocí doplňku (plug-in).
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10 Odstranění závad
V následujících tabulkách naleznete typické vzorce signálních světel (tzv.
kontrolek), které zobrazují možné závady v MATRIX.LON, stav  MATRIX.LON a
opatření k odstranění závad (srv. též "Kontrolky" na str. 27).

Přitom mají symboly tento význam:
1 - kontrolka nesvítí
2 - kontrolka bliká
3 - kontrolka svítí

Stav MATRIX.LON

Stav kontrolek Stav LON Stav MATRIX Popis Odstranění závady

1 Normal aktivní normální -
(= konfigurovaný provozní stav
on-line)
Interface
v činnosti,
výměna dat

2 Normal nejsou k dispozici Normální stav po Zařízení připojte k datové
(= konfigurovaný konfigurační data zapnutí nekonfi- síti. Zkuste odeslat data z
on-line), ovšem gurovaného LON®-Tool do
ze strany LON zařízení: Od MATRIX.LON pro ověření,
žádný příjem dat zapnutí nebo zda MATRIX.NET dokáže

Resetu nejsou při- přijímat data.
jata platná data

3 Normal nejsou k dispozici Normální provoz- Zařízení nakonfigurujte
(= konfigurovaný konfigurační data ní stav nekonfi- pomocí doplňku (plug-in).
on-line) resp. na straně LON gurovaného mo-

nejsou přijímána dulu po příjmu
data skupin, ale jen zprávy od LON.
např. nvoNetStates.

4 Konfigurovaný neaktivní mimo funkci Zařízení na LON zapněte
off-line. on-line

5 Nekonfigurovaný mimo funkci Zařízení na LON uve�te
on-line, do provozu.
konfigurovaný
off-line.
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Stav MATRIX.LON

Stav kontrolek Stav LON Stav MATRIX Popis Odstranění závady

6 neaktivní nefunkční; stav po Zařízení uve�te do provo-
zapnutí u nekom- zu prostřednictvím LON
pletního Neuron®.(zkompletujte)
Pozor: Žádné
upozornění na
vadné zařízení.
Zařízení bylo
pravděpodobně
odstaveno
systémem LON.

7 aktivní nefunkční; stav po Zařízení uve�te do provo-
normálním provo- zu prostřednictvím LON
zu a následném (zkompletujte)
vyřazení Neuron®.
Pozor: Žádné
upozornění na
vadné zařízení.
Zařízení bylo
pravděpodobně
odstaveno
systémem LON.

8 Soft On-line Nejsou k dispozici
konfigurační data

9 1x / sec. bliká Nepřípustná Proměnné, které způsobi-
červená kontrolka: konfigurace ly konflikt adres, vymažte
Konflikt adres MATRIX.LON, v konfiguračním nástroji
v MATRIX.Net např. jedna podsí� LNSTM (např. LonMakerTM

je použita dvakrát apod.) a v doplňku (plug-
nebo byl objekt in), dále v doplňku (plug-
pro řízení teploty in) vymažte odpovídající
zaveden 2x objekt.

10 5x / sec. bliká Strana MATRIX.Net Přezkoušejte a opravte
červená kontrolka: modulu nemá kabeláž na straně
Chyba na sběrnici přístup ke sběrnici MATRIX modulu
MATRIX, např. MATRIX.LON,
zkrat nebo zkontrolujte odpory pro
přepólování. ukončení sběrnice.

11 Kontrolní funkce aktivní Kontrolní funkce
LON®. po dobu 15 sekund

(při normálním
provozním stavu)

kontrolka svítí,
každou sekundu
krátce zhasne.
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11 Likvidace

POKYNY K LIKVIDACI!
Při likvidaci komponent MATRIX.LON nezapomeňte, že:
• materiály je třeba separovat a
• použité prvky zlikvidovat podle druhu materiálu v souladu s platnými zákony a
   vyhláškami pro ochranu životního prostředí.
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