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Přehled výrobků GEA GEA MATRIX® - Globální moduly

Obr. 1.1 - Přehled výrobků GEA
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1     Použití globálních modulů
Globální moduly umožňují v kombinaci s regulátory GEA MATRIX® v podstatě tyto
funkce:

záznam ...
— skutečných hodnot jako např. venkovní teploty
—   požadovaných hodnot jako např. přepínání den/noc nebo přednastavení teploty

místnosti
... přes digitální a analogové vstupy pomocí modulů MATRIX.AI / MATRIX.DI

výstup ...
—   provozních stavů jako např. požadavků na vytápění
—   jednotlivých nebo kumulovaných poruch jako např. pro poruchu přístrojů/

poruchu skupiny
—   specifikovaných závad jako  např. závady na čidlech
... přes výstupy relé modulu MATRIX.DO

spouštění ...
—   akčních členů jako např. čerpadel
—   přímých výparníků
—   ventilů ve větvích
... přes výstupy modulů MATRIX.DO/ MATRIX.RF/ MATRIX.V

Regulaci rovnováhy mezi přiváděným a odváděným vzduchem v budovách
... přes modul MATRIX.EM

Digitálními a analogovými vstupy / výstupy vytváříte tak rozhraní vůči jiným
systémům a agregátům. Podle typu jsou globální moduly provedeny jako modul
IP20 nebo jako modul IP54. Napájecí napětí činí u modulů IP20 24V DC, u modulů
IP54 230V AC.

Všechny moduly jsou navázány 2-žilovou sítí MATRIX a lze je na libovolném místě
integrovat. Přitom mohou být v jedné síti použity maximálně 2 moduly stejného
typu. Výjimku tvoří moduly spouštění přímého výparníku nebo modulu ventilů. Ty
jsou přiřazeny přímo skupině přístrojů, tzn. v síti je možných maximálně 16
modulů. Modul MATRIX.EM (Regulace rovnováhy mezi přiváděným a odváděným
vzduchem) může být použit pouze 1x v celé síti (max. 16 skupin). Srovnejte s
kapitolou “Sí� (MATRIX.Net)”na straně 10.

Ve vedle umístěném obr. 1.1 vidíte příklady propojení a namontování globálních
modulů a dalších produktů GEA v komplexu budov.

GEA MATRIX® je zapsaná ochranná známka firmy GEA AG.
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2 Úvodem

2.1 Dostupnost návodu k používání

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

Tento návod musí být stále k dispozici na stanovišti MATRIX - Globální moduly.
Každý, kdo s MATRIX - Globální moduly 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
— uvedení do provozu a otestování

2.3 Struktura návodu

Informace k jednotlivým globálním modulům najdete vždy ve zvláštních kapitolách
tohoto návodu.
Ke každému modulu naleznete postupně informace k
— rozsahu úkonů
— objemu dodávky
— rozměrům
— technickým údajům
— Přehledu modulů
— montáži/demontáži
— připojení
— uvedení do provozu a otestování

2.4 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.

UPOZORNĚNÍ!
Zde najdete doplňující údaje k používání MATRIX - Globální moduly.

Aby bylo dosaženo řádné funkce modulů, měl byste v každém případě takto
označené kroky po sobě provést.

Úvodem GEA MATRIX® - Globální moduly
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3 Bezpečnost

MATRIX - Globální moduly je vyroben podle dosaženého stavu techniky a
uznávaných bezpečnostně technických pravidel.

Používejte MATRIX - Globální moduly jen v bezvadném technickém stavu ke
stanovenému účelu, bezpečně a za dodržování pokynů v návodu k používání. V
opačném případě může dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetí osoby a
poškození samotného ovladače, připojených přístrojů nebo k jiným materiálovým
škodám!

Nechte všechny závady odborně odstranit!

3.1 Označování bezpečnostních pokynů

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 - Globální
moduly statickým výbojem.

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

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

3.2 Bezpečnost práce

Při instalačních, seřizovacích a opravářských pracích dodržovat následující pokyny:

Při pracích na sítích s napětím 230V / 50Hz

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Přístroj vypnout, zajistit proti znovuzapnutí, ověřit nepřítomnost napětí, uzemnit,
spojit nakrátko a zakrýt nebo ohradit sousedící části pod napětím. Jinak mohou být
následkem těžká poranění nebo smrt.
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U všech prací
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Nezapomeňte při všech pracích na globálních modulech se zbavit statického náboje
než se dotknete přístroje nebo jeho částí. To platí obzvláště pro práce na
základních deskách a elektrických součástkách.

• Respektujte montážní pokyny pro jednotlivé moduly.
• Napájecí a signální vedení instalujte tak, aby cizorodá rušení nezpůsobovalo

chybné funkce.
• Při 24-V-napájení dbejte na spolehlivé oddělení malého napětí.
• Kolísání resp. odchylky sí�ového napětí nesmí překročit toleranční meze uvedené

v technických údajích, jinak nelze vyloučit poruchy funkce a mezní stavy.
• Přístroje pro vestavbu do krytů a skříní smí být provozovány pouze v

zabudovaném stavu.

3.3    Správnost použití

Globální moduly jsou určeny výslovně pro použití s komponentami GEA, jako např.
regulátory GEA MATRIX®. Slouží výměně dat a účelům regulace a řízení
komponent GEA MATRIX® ve vzduchotechnice a klimatizaci. Účel použití
jednotlivých globálních modulů je definován a popsán v oddílu "Rozsah úkonů"
aktuálního modulu.
Globální moduly smí být používány:
— pouze ve vnitřních prostorech s normálně znečištěným vzduchem
— pouze při teplotách 0 ° až +45 °C.

K používání v souladu s účelem patří také respektování návodu k používání.

Jiné než výše popisované je pokládáno za použití nikoliv v souladu s určeným
účelem. Za škody plynoucí z používání nikoliv v souladu s určeným účelem výrobce/
dodavatel neručí. Riziko nese uživatel sám.

ŠKODY NA PŘÍSTROJÍCH A ZDRAVÍ!
Žádné globální moduly nesmí být používány:
—   ve výbušných prostředích
—   v místnostech se silnými elektromagnetickými poli
—   v místnostech s agresivní atmosférou, která narušuje plasty.

Tyto tři globální moduly MATRIX.AI, MATRIX.DI a MATRIX.DO nesmí být
používány:
—   v mokrých prostředích
—   ve venkovním prostředí
—   v prostorech s vodivým prachem.

Nikoliv v souladu s

účelem
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3.4    Přestavby a změny

Na globálních modulech nesmíte provádět žádné změny, nástavby a přestavby.
Při přestavbách globálních modulů nebo změnách na nich zaniká CE-shoda a tím
také nároky na záruku.

3.5    Náhradní součásti

Smíte používat pouze originální náhradní součásti firmy GEA, protože firma GEA
neručí za škody způsobené použitím cizích náhradních dílů.

3.6    Likvidace

Je třeba se postarat o odbornou a k životnímu prostředí šetrnou likvidaci
provozních a pomocných hmot i součástek.

3.7    Výběr a kvalifikace personálu

Každá osoba, která je pověřena připojováním globálních modulů, musí pročíst
úplně a s porozuměním tento návod, zvláště kapitolu "Bezpečnost".

Elektrické připojení smí provádět pouze odborné síly, které mají na základě své
odborné přípravy a zkušenosti dostatečné znalosti o
—   bezpečnostních předpisech a pravidlech hygieny práce
—   předpisech pro zamezení úrazům
—   o směrnicích a uznávaných pravidlech technologie.

Všichni odborní pracovníci musí umět posoudit a rozeznat možná nebezpečí a
předejít jim.
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4 Sí� MATRIX.Net
V této kapitole naleznete informace o síti MATRIX.Net a o správné struktuře
sí�ového prostředí.
MATRIX.Net je sí�, se kterou jsou spojeny různé komponenty regulačního systému
GEA (účastníků v síti) datovou sběrnicí. Přes ni jsou vyměňovány veškeré, pro
ovládání a regulaci, nutné informace mezi účastníky.
Účastníky sítě mohou být:
— Regulátory
— Řídící jednotky
— Globální moduly / Centrální spínací hodiny
— Servicetools (servisní nástroje).

4.1 Struktura skupin

Skupina je tvořena nejméně 2 a maximálně 20 účastníky (řídící jednotka, 16
přístrojů pro úpravu vzduchu, modulem ventilů, modulem DV, modulem LON®).
Tak tvoří např. jedna řídící jednotka a jeden regulátor/přístroj jednu skupinu. Ale
také jeden LON®-modul a jeden regulátor/přístroj představují jednu skupinu.
Ale také LON — modul a regulátor popř. přístroj mohou tvořit skupinu. Přitom
vysílá LON — modul do skupiny možné a skutečné hodnoty.
U zařízení s MATRIX 3000 a MATRIX 4000 může být řídící jednotka nahrazena
globálním modulem, např. MATRIX.LON tak, že skupinu tvoří také.
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4.1.1 Struktura skupiny u systému MATRIX 2000

Systém MATRIX 2000 může vytvořit skupinu, tak jak například ukazuje obrázek 4.1.

Obr. 4.1: Skupinová struktura s regulátorem typu MATRIX 2000

Přidělení skupinové adresy probíhá přes spínač pro skupinovou adresu ovladače —
porovnejte zde s kapitolou "Uvedení do provozu a testování“ v návodu k používání
„GEA MATRIX®.

Přiřazení modulů  (MATRIX.V, MATRIX.LON) pro tuto skupinu se provádí u
MATRIX.V přes spínač pro skupinovou adresu nebo u MATRIX.LON softwarem — viz
příslušná kapitola „Uvedení do provozu a testování“ v návodu k používání „GEA
MATRIX®-Globální moduly“ nebo návod k používání “GEA MATRIX®.LON“.
Připojení sítě MATRIX. Net se provádí na ovladači.
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4.1.2 Struktura skupiny u systému MATRIX 3000 v kombinaci s MATRIX 2000

Se systémem MATRIX 2000 a MATRIX 3000 lze vytvořit skupinu. Obrázek 4.2
ukazuje příklad sítě z ovladače, MATRIX 2000 a MATRIX 3000 a různých globálních
modulů.

Obr. 4.2: Skupinová struktura kombinace regulátorů typu MATRIX 2000 a MATRIX 3000

Předávání skupinové adresy probíhá:
— přes spínač pro skupinovou adresu na ovladači — viz kapitola „Uvedení do
   provozu a testování“ v návodu používání „GEA MATRIX® - Řídící jednotka“.
— na desce regulátoru MATRIX 3000 — viz návod k používání přístroje.

Přiřazení údajů modulu MATRIX.LON se provádí přes LON konfiguraci.
Přiřazení modulu MATRIX.V k této skupině se provádí přes spínač pro skupinovou
adresu — viz. kapitola „Uvedení do provozu a testování“ v tomto návodu k použití
nebo v návodu k použití pro „GEA MATRIX. LON“.

Řazení jednotek 2 až16 je libovolné. Připojení ovladače se musí provést na
regulátor typu MATRIX 3000.

Systém MATRIX 3000 dovoluje zřízení skupiny i s komponenty systému MATRIX
2000.
Kromě toho není ovladač nutný, jsou-li k dispozici globální moduly jako např.
MATRIX.LON, DI, DO, Al a jsou-li jejich prostřednictvím předávány nezbytné
provozní parametry a jmenovité hodnoty.
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4.1.3 Struktura skupiny u systému MATRIX 3000 a MATRIX 4000

Se systémy MATRIX 3000 a MATRIX 4000 lze vytvořit skupinu. Obrázek 4.3 ukazuje
příklad sítě tvořeného z řídící jednotky, MATRIX 3000 a MATRIX 4000 a různých
globálních modulů.

Obr. 4-3: Skupinová struktura kombinace regulátorů typu MATRIX 3000 a MATRIX 4000

Řazení a kombinace regulátorů/přístrojů je zcela libovolná. Lze ovšem také
používat pouze regulátory MATRIX 3000 nebo pouze MATRIX 4000.
Doporučujeme zařazení řídící jednotky jako první komponenty skupiny.

Předávání skupinové adresy probíhá:
— přes spínač pro skupinovou adresu na ovladači — viz kapitola "Uvedení do
   provozu a otestování“ v návodu k používání „GEA MATRIX® Řídící jednotka“.
— na desce regulátoru MATRIX 3000/4000 — viz návod k používání přístroje.

Přiřazení údajů modulu MATRIX.LON se provádí přes LON konfiguraci.
Přiřazení modulu MATRIX.V, MATRIX.RF A MATRIX.EM  k této skupině se provádí
přes spínač pro skupinovou adresu — viz. kapitola „Uvedení do provozu a
testování“ v tomto návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ!
Kombinace přístrojů s MATRIX 3000 a přístrojů s MATRIX 4000 je při tomto
utváření skupiny přípustná - viz „Skupinová struktura u systému MATRIX 3000 v
kombinaci s MATRIX 2000“ na straně 12. Kombinace přístrojů s MATRIX 4000 a
přístrojů s MATRIX 2000 není možná.
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Sí� GEA MATRIX® - Globální moduly

4.2 Struktura sítě MATRIX.Net

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 MATRIX.Net“ na straně 15.
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 MATRIX.Net” na straně 15
— 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)

Ke každé skupině lze přiřadit maximalně 1 modul MATRIX.LON

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

— nastavení přepínače pro skupinové adresy (viz příslušná kapitola „Uvedení do
provozu“ v příslušném 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

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 u jednotlivých
globálních modulů vždy oddíl „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 řídící jednotce 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 17.
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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 řídící jednotky 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 17.
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4.4 Výstavba sítě MATRIX.Net

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 více než 110 účastnících se musí použít v síti opakovače.
Pro zvýšení délky vedení jsou nutné speciální můstky, které oddělí průběhy
zprávových bloků mezi sí�ovými segmenty.

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     Modul s analogovým vstupem (MATRIX.AI)

5.1    Technický popis

5.1.1   Rozsah výkonu

Modul MATRIX.AI patří ke globálním modulům regulačního systému MATRIX a
slouží k záznamu analogových skutečných a požadovaných hodnot. Umožňuje tak
připojení regulačního systému MATRIX na cizí, externí zařízení. Modul je proveden
jako modul IP20 na ochranné liště a lze jej na libovolném místě integrovat do sítě
MATRIX.
V jedné síti mohou být provozovány současně maximálně dva MATRIX.AI - moduly.
Je-li použito dvou MATRIX.AI-modulů, musí být jednotlivým modulům přiřazeny
jednoznačné adressy modulů (viz "Nastavení adresy modulu" na straně 26).
Modul MATRIX.AI má 8 separátních analogových vstupů, jimiž mohou být
pořizovány tyto hodnoty:

Přiřazení hodnot k jednotlivým vstupům i přiřazení k jedné nebo více skupinám
(skupina 0 až 15) probíhá pomocí servisního software MATRIX.PC.
Modul MATRIX.AI je dodáván s přednastavením ze závodu (viz "Stav při expedici"
na straně 25). Jestliže toto je pro účel použití postačující, není třeba parametrizace.
(Detaily k parametrizaci viz online-nápověda k servisnímu software MATRIX.PC.)

POKYN K MĚŘENÍ HODNOTY VENKOVNÍ TEPLOTY!
Do sítě MATRIX.Net může být zapojeno pouze 1 čidlo na měření venkovní teploty.

 Skutečné hodnoty Záznam v Oblasti

 Teplota místnosti 0-10 V / 2-10 V Signal nebo -30 až +130 °C
 Teplota venkovní * NTC 10 kOhm / 25 °C
 Teplota na vstupu

 Vlhkost venkovního 0-10 V / 2-10 V Signal Na senzoru závislé
 vzduchu  (% rel. vlhkosti)

 Obsah CO
2
 ve vzduchu 0-10 V / 2-10 V Signal Na senzoru závislé (ppm)

 místnosti

 Tlak v kanálu 0-10 V / 2-10 V Signal Na senzoru závislé (Pa)
 přiváděného vzduchu

 Vzduchové množství 0-10 V / 2-10 V Signal Na senzoru závislé (l/s)
 přiváděného vzduchu

 Tlak v kanálu odváděného 0-10 V / 2-10 V Signal Na senzoru závislé (Pa)
 vzduchu

 Vzduchové množstí 0-10 V / 2-10 V Signal Na senzoru závislé (l/s)
 odváděného vzduchu

 Požadované hodnoty Záznam v Oblasti

 Teplota místnosti 0-10 V / 2-10 V Signal +7 až +40 °C

 Teplota přiváděného 0-10 V / 2-10 V Signal +10 až +60 °C
 vzduchu

 Podíl venkovního vzduchu 0-10 V / 2-10 V Signal 0 až 100 %
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5.1.2   Objem dodávky

V objemu dodávky jsou obsaženy tyto komponenty:
- Modul MATRIX.AI - modul k montáži/instalaci do rozváděče na ochranné liště
  (35 mm-nosné lišty podle EN 50 022).
- Přednastavení z výroby — viz "Stav při expedici" na straně 25.
- Návod k používání - Návod k používání se všemi informacemi k modulu MATRIX.AI.

5.1.3 Rozměry

Rozměry skříňky v mm

5.1.4   Technické údaje MATRIX.AI

 Všeobecné údaje Okolní prostředí

 Max. počet 2 Teplota okolí 0 až +45 °C
 modulů v síti Teplota skladování -25 až +65 °C

 Počet vstupů 8 vstupů Relativní vlhkost 15 až 75 % rel. vlhkosti
 Možné vstupní signály 0 až 10 V nekondenzující

2 až 10 V Podmínky okol. prostředí Prostředí neagresivní
NTC-čidlo (10 kOhm/25 °C) Elektrická data

 Materiál krytu N185 Noryl UL 94 V-0 Zkušební napětí 1 kV

 Rozměry krytu(š/v/h) 160 mm x 90 mm x 58 mm Napájecí napětí 24 V DC ± 15 %

 Hmotnost 208 g Jmenovitý odběr proudu 0,03 A

 Upevnění Nosné lišty podle EN 50 022 Max. délka dat. přívodů 600 m
(TS35x7,5)

 Barevný odstín RAL 7035 (šedá) Vstupní impedance (zátěž) > 75 Ohm
Napě�ové vstupy

Elektromagnetická kompatibilita

Ochrana IP20 rušivé vyzařování (EMI) dle EN 55 022
      EN 61 000

Pracovní poloha Nikoliv čelní stranou k zemi, Odolnost vůči rušení (EMS) dle EN 61 000
jinak libovolná
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1: Analogový- vstup 1 2: Analogový- vstup 2 3: Analogový- vstup 3
4: Analogový- vstup 4 5: Analogový- vstup 5 6: Analogový- vstup 6
7: Analogový- vstup 7 8: Analogový- vstup 8 9: připojení MATRIX.Net
10: spínač pro adresu modulu 11: Přívod napětí 12: LED pro signalizaci stavu
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5.2    Montáž a instalace

5.2.1   Projektování/konstrukce rozváděče
Uspořádání komponent v rozváděči má podstatný vliv na bezporuchovou funkci
modulů. Při projektu a provádění musíte dbát na to, aby výkonové a řídící
komponenty byly umístěny odděleně. K výkonovým komponentám se počítají mezi
jiným:
— stykače
— vazební moduly
— transformátory
— měniče frekvence
— proudové usměrňovače
— DC-napájecí přístroje.

Aby byla účinně vyloučena elektromagnetická ovlivňování, rozdělíte rozváděč v
oblasti s různou úrovní výkonu a rušení.

Pokládejte silnoproudá vedení (výkonová vedení s vysokými proudy,
např. k usměrňovačům proudu, stykačům a magnetickým ventilům) a řídící a
signalizační vedení (např. vedení k digitálním vstupům) vždy co nejdále od sebe.
Tím předejdete kapacitním a induktivním vazbám. Jestliže nelze vedení odděleně
umístit, musíte v první řadě rušící vedení odstínit.

Aby se zabránilo rušení:
• nepřipus�te paralelně trasované úseky vedení s různou úrovní výkonu.
• oddělujte zásadně vedení střídavých napětí od stejnosměrných.
• dodržujte minimální vzdálenosti:
   Mezi silnoproudými/přívodními vedeními
   ... a signálními vedeními: nejméně 10 cm
   ... a datovými resp. analogovými vedeními: nejméně 30 cm
• Přívodní a zpětné vedení proudového obvodu mají probíhat společně. Kvůli
   protiběžnému toku proudu bude součet proudů roven nule. Vznikající pole jsou
   kompenzována.
• Neztotožňujte Ground (zemi) analogového vedení s Ground (zemí) digitálních
   vstupů/výstupů.
• Provádějte napájení analogových regulačních orgánů a snímačů jako galvanicky
   oddělené. Nepostačuje-li galvanické oddělení, nabízejí výrobci analogových
   regulačních orgánů a snímačů zpravidla příslušné filtry.

Umístění vedení a
kabeláž
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Abyste dosáhl řádné funkce modulu, měl byste v každém případě označených 7
kroků provést po sobě.

5.2.2   Montáž/Demontáž

Modul MATRIX.AI je v krytu (IP20), který je vhodný pro montáž v rozváděčích na
normalizované ochranné lišty (35 mm-nosné lišty podle DIN EN 50 022).

UPOZORNĚNÍ!
Modul MATRIX.AI-není vhodný pro montáž ve volném ovzduší!

Modul MATRIX.AI- nesmí být montován přední stěnou ve směru k podlaze!
Všechna ostatní montážní uspořádání jsou přípustná. Při svislé montáži na
ochranné liště musí být modul zajištěn koncovým držákem proti posunutí.

• Při montáži zavěste modul MATRIX.AI na horní
hranu nosné lišty (1) a zaaretujte slyšitelně směrem
dolů. Příp. pomocí šroubováku (4,5 mm)
povytáhněte aretační páčku (2) zpět, aby byl
modul spolehlivě upevněn.
Dodržujte příp. bezpečnostní vzdálenosti od
výkonových komponent jako např. frekvenčních
měničů!

• Při demontáži vytáhněte páčku (2) šroubovákem
(4,5 mm) zpět a vyvěste přístroj směrem vzhůru.

5.2.3   Instalace

Připojení modulu MATRIX.AI se děje nástrčnými svorkami s tažnou pružinou u
analogových vstupů a nástrčnými svorkami se šrouby u sítě a přívodu napětí.
K připojení smí být používány na svorkách modulu MATRIX.AI pouze tyto průřezy:

Připojení Druh svorek Druh vodiče Vodičů ve svorce Průřez min ... max

Analogových Svorky s tažnou Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

vstupů pružinou Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

Přívod napětí Svorky se Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

MATRIX.Net šroubem 2 vodiče stejného průřezu: tuhý 2 0,2 až 1,5 mm2

Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

2 vodiče stejného průřezu: flexibilní 2 0,2 až 1,5 mm2
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5.2.4   Připojení přívodu napětí

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.AI nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

•   Připojit napájecí napětí 24 V DC na svorky 95 a 99.

 95 uzemnění

 99 + 24V DC

•   Nezapínejte napětí! Napájecí napětí smí být
zapnuto teprve po ukončení všech instalačních prací
viz "Testování provozu" na straně 26.

5.2.5   Připojení sítě MATRIX.Net

Srovnejte k tomu také “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!

Připojení sítě MATRIX.Net-není zabezpečeno proti přepólování! Dbejte na správné
připojení.

•  Při výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze kabelů pro přenos dat podle DIN
    19245 díl 3 a EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny a mají stínění
    opletením.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme tyto kabely pro přenos dat:

Výrobek: HELUKABEL

Typ: CAN-BUS flexible 2 x 2 x ... mm2

•   Připojení sítě MATRIX.Net.

 96 Nízké

 98 Vysoké

� Jestliže v síti Matrix.Net vznikne závada, bliká
   Error-LED vysokou frekvencí.
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• Kabel pro přenos dat (MATRIX.Net) montujte v
zařízeních GEA pro klimatizaci a větrání se
svorkami pro stínění z jedné strany, aby byl
zaručen nejlepší možný elektrický kontakt.

• Stínění spojte stínící svorkou velkoplošně s
hmotou!

• V zařízeních s velkým rozsahem sítě, nebo jestliže
je třeba počítat s velkým narušením
elektromagnetické kompatibility (EMV), by mělo
být stínění položeno oboustranně. Nejprve je
třeba zajistit, aby nevznikaly žádné rozdíly
potenciálů.

5.2.6   Připojení analogových vstupů

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.AI nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Na každý analogový vstup smí být přiveden pouze jeden signál 0/2 až10 V nebo
připojeno jedno pasivní NTC (odporové čidlo).
Dvojité obsazení může vést k chybnému chování a poškození modulu.

• Vstup signálu nebo pasivní NTC-čidlo připojit nyní
na analogové vstupy.

5.2.7 Obsazení servisní zdířky

Servisní zdířkou může být provedeno spojení s GEA
Service-Tool (servisním nástrojem). GEA Service-Tool
je v provedení jako PDA nebo jako PC-software.
Napájení PDA probíhá servisní zdířkou modulu
MATRIX.AI.

Vstup Svorky Záznam v Svorka Záznam v
+ / -

1 200/201 0/2 až 10V 202/201 NTC 10kΩ /25°C
2 203/204 0/2 až 10V 205/204 NTC 10kΩ /25°C
3 206/207 0/2 až 10V 208/207 NTC 10kΩ /25°C
4 209/210 0/2 až 10V 211/210 NTC 10kΩ /25°C
5 212/213 0/2 až 10V 214/213 NTC 10kΩ /25°C
6 215/216 0/2 až 10V 217/216 NTC 10kΩ /25°C
7 218/219 0/2 až 10V 220/219 NTC 10kΩ /25°C
8 221/222 0/2 až 10V 223/222 NTC 10kΩ /25°C

n
e
b

o
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5.3    Uvedení do provozu a testování

5.3.1   Stav při expedici

Modul MATRIX.AI je přednastaven takto. Parametrizace vstupů modulu může být
změněna pomocí servisního software MATRIX.PC, adresa modulu i připojení ke
sběrnici v případě potřeby aktuálním tlačítkem u modulu:

Adresa modulu A

Zakončovací odpor sběrnice Oba spínače DIP: rozpojeny (OFF)

Vstup Funkce Záznam přes Oblast

1 Venkovní teplota pro skupinu 0 až 15 NTC-Odpor -

2 Teplota přívodu pro skupinu 0 až 15 NTC-Odpor -

3 Předem stanovený údaj požadované 0 až 10V signál +10 až 30°C
teploty místnosti skupina 0

4 Předem stanovený údaj požadované 0 až 10V signál +10 až 30°C
teploty místnosti skupina 1

5 Předem stanovený údaj požadované 0 až 10V signál +10 až 30°C
teploty místnosti skupina 2

6 Předem stanovený údaj požadované 0 až 10V signál 0 až 100%
hodnoty podílu vnějšího vzduchu
skupina 0

7 Předem stanovený údaj požadované 0 až 10V signál 0 až 100%
hodnoty podílu vnějšího vzduchu
skupina 1

8 Předem stanovený údaj požadované 0 až 10V signál 0 až 100%
hodnoty podílu vnějšího vzduchu
skupina 2

5.3.2   Seřízení ukončení MATRIX.Net

• Je-li modul MATRIX.AI fyzicky první nebo poslední
přístroj v síti MATRIX.Net (viz výkres níže), musí
být te� oba DIP-spínače zakončovacího rezistoru
sběrnice uzavřeny (ON).

UPOZORNĚNÍ!
Srovnejte k tomuto tématu “Sí� MATRIX.Net” na straně 10.
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5.3.3   Nastavení adresy modulu

Modul MATRIX.AI- v síti:
• Spínač pro adresu modulu na "A"

(Přednastavení; nastavení není nutné).

Dva moduly MATRIX.AI v síti:
• Spínač pro adresu modulu te� nastavit na různé

adresy modulů. Na příklad: První přístroj na "A"a
druhý přístroj na "B"!

Jestliže jsou v síti použity dva moduly a oba
nastaveny na tutéž adresu modulu, dojde na modulu
k chybovému hlášení (ERROR-LED pomalu bliká).

UPOZORNĚNÍ!
Při změně polohy spínače provede modul MATRIX.AI reset.

5.3.4   Testování provozu

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Před uvedením do provozu si ověřte, zda jsou všechna elektrická připojení a
seřízení správně provedena:
- Přívod napětí 24 V DC
- Sběrnicové připojení MATRIX.Net
- Odpory ukončení sběrnice
- Adresy modulu

Po ukončení všech kroků montáže, instalace a seřizování může být modul
MATRIX.AI uveden do provozu.
•   Připojit přívod napětí.

Stavovou LED diodou jsou signalizovány tyto stavy:
RUN-LED (zelená): Modul v provozní pohotovosti.
Nenastane-li žádná indikace na RUN-LED, jedná se o
interní závadu software. Modul musí být vyměněn.
POWER-LED (žlutá): Modul je napájen napětím.
ERROR-LED (červená): Indikace závad
- Svítí trvale: Interní závada. Zkontrolovat

konfiguraci analogových vstupů. Připojení (NTC
nebo 0-10 V) kontrolovat na zkrat nebo lom
vodiče.

- Bliká rychle: Závada na MATRIX.Net Zkontrolovat
připojení datového vedení (svorky 96, 98) na
zkrat, záměnu. U zakončovacího odporu dbát na
korektní nastavení.

- Bliká pomalu: Konflikt adres. (Existují 2 moduly
MATRIX.AI se stejnou modulovou adresou.)

UPOZORNĚNÍ!
Servisní software MATRIX.PC, MATRIX.PDA a řídící jetnotky s displejem indikují
chybová hlášení v nekódovaném textu.
Neparametrizované vstupy nejsou načítány/vyhodnocovány.
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6 Modul s digitálním vstupem (MATRIX.DI)

6.1 Technický popis

6.1.1 Rozsahu úkonů
Modul MATRIX.DI patří ke globálním modulům regulačního systému MATRIX a
slouží k záznamu digitálních řídících signálů. Umožňuje se tak ovládání regulačního
systému MATRIX cizími zařízeními. Modul je proveden jako modul IP20 na
ochranné liště a lze jej na libovolném místě integrovat do sítě MATRIX.

V jedné síti mohou být provozovány současně maximálně 2 MATRIX.DI - moduly.
Je-li použito dvou MATRIX.DI-modulů, musí být jednotlivým modulům přiřazeny
jednoznačné adresy modulů (viz "Nastavení adresy modulu" na straně 36).

Modul MATRIX.DI má 8 separátních digitálních vstupů, jimiž mohou být ovládány
tyto funkce:

Funkce Možné hodnoty Záznam v

Řízení Ventilátor vyp. (Off) Kontakt bez
Frekvence otáčení Stupeň 1 (Level 1) potenciálu
ventilátoru Stupeň 2 (Level 2)
(FanSpeedCmd) Stupeň 3 (Level 3)

Stupeň 4 (Level 4)
Stupeň 5 (Level 5)
Tichá-funkce (Mute)
Neplatná (invalid)
Frekvence otáčení 1 až 100% (1 až 100 %)

Přednastavení Stav obsazení (occupied) Kontakt bez
regulátoru Neobsazeno (unoccupied) potenciálu
aktivovat Stav neplatný (invalid)

(Occupancy)

Topení-chlazení Automatika (Auto) Kontakt bez
Přepnutí Pouze topení (Heat) potenciálu
(HVAC Mode) Pouze chlazení (Cool)

Neplatné (invalid)

Přístroj VYP Aktivní (enable) Kontakt bez
S protimrazovou Neaktivní (disable) potenciálu
ochranou Neplatné (invalid)
(EnergyHoldOff)

Prezenční vstup Prostor obsazen (occupied) Kontakt bez
(OccCmd) Prostor neobsazen (unoccupied) potenciálu

Neplatné (invalid)

Požadavek na Aktivní (enable) Kontakt bez
výrobník studené Neaktivní (disable) potenciálu
vody Neplatné (invalid)
(Request Chiller)

Řízení sekundární Dolů (SekDown) Kontakt bez
žaluzie Nahoru (SekUp) potenciálu
(SekJalCmd) Neplatné (invalid)

Řízení směšovací Klapku otevřít (AirDampOpen) Kontakt bez
klapky Klapku uzavřít (AirDampClose) potenciálu
(AirMixCmd) Neplatné (invalid)

Každý řídící signál může být zachycen každým z 8 digitálních vstupů. Přiřazení
hodnot k jednotlivým vstupům i přiřazení k jedné nebo více skupinám (skupina 0 až
15) probíhá pomocí servisního software MATRIX.PC.
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Přes ně může proběhnout také softwarové invertování vstupního signálu.
Modul MATRIX.DI je dodáván s přednastavením ze závodu (viz "Stav při expedici"
na straně 35). Jestliže toto je pro účel použití postačující, není třeba parametrizace.
(Detaily k parametrizaci viz online-nápověda k servisnímu software MATRIX.PC.)

6.1.2 Objem dodávky

V objemu dodávky jsou obsaženy tyto komponenty:
-   Modul MATRIX.DI k montáži/instalaci v rozváděči na ochranné liště
    (35 mm-nosné lišty podle DIN EN 50 022).
-   Přednastavení z výroby — viz "Stav při expedici" na straně 35.
-   Návod k používání - Návod k používání se všemi informacemi k modulu
MATRIX.DI

6.1.3 Rozměry

Rozměry v mm
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 Všeobecné údaje Okolní prostředí

 Max. počet 2 Teplota okolí 0 až +45 °C
 modulů v síti Teplota skladování -25 až +65 °C

 Počet vstupů 8 vstupů Relativní vlhkost 15 až 75 % rel. vlhkosti
 Vstupní signály Na stavbě nekondenzující

kontakt bez potenciálu Podmínky okol. prostředí Prostředí neagresivní

Elektrická data

 Materiál krytu N185 Noryl UL 94 V-0 Zkušební napětí 1 kV

 Rozměry krytu (š/v/h) 106 mm x 90 mm x 58 mm Napájecí napětí 24 V DC ± 15 %

 Hmotnost 158 g Max. odběr proudu 0,1 A

 Upevnění Nosné lišty podle EN 50 022 Max. délka dat. přívodů 600 m
(TS35x7,5)

 Barevný odstín RAL 7035 (šedá) Elektromagnetická kompatibilita

 Ochrana IP20 Rušivé vyzařování (EMI) dle EN 55 022
      EN 61 000

 Pracovní poloha Nikoliv čelní stranou k zemi, Odolnost vůči rušení (EMS) dle EN 61 000
jinak libovolná

6.1.4   Technické údaje MATRIX.DI
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6.1.5   Přehled o modulu MATRIX.DI

1: Digitální vstupy 2: připojení MATRIX.Net 3: spínač pro adresu modulu
4: Přívod napětí 5: LED pro signalizaci stavu
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6.2    Montáž a instalace

6.2.1   Projektování/konstrukce rozváděče

Uspořádání komponent v rozváděči má podstatný vliv na bezporuchovou funkci
modulů.
Při projektu a provádění musíte dbát na to, aby výkonové a řídící komponenty byly
umístěny odděleně. K výkonovým komponentám se počítají mezi jiným:
-  stykače
-  vazební moduly
-  transformátory
-  měniče frekvence
-  proudové usměrňovače
-  DC-napájecí přístroje.

Aby byla účinně vyloučena elektromagnetická ovlivňování, rozdělíte rozváděč v
oblasti s různou úrovní výkonu a rušení.

Pokládejte silnoproudá (výkonová vedení s vysokými proudy např. k usměrňovačům
proudu, stykačům a magnetickým ventilům) a řídící a signalizační vedení (např.
vedení k digitálním vstupům) vždy co nejdále od sebe.
Tím předejdete kapacitním a induktivním vazbám. Jestliže nelze vedení odděleně
umístit, musíte v první řadě rušící vedení odstínit.

Aby se zabránilo rušením:
• Nepřipus�te paralelně trasované úseky vedení s různými úrovněmi výkonu.
• Oddělujte zásadně vedení střídavých napětí od stejnosměrných.
• Dodržujte minimální vzdálenosti:

Mezi silnoproudými/přívodními vedeními
... a signálními vedeními: nejméně 10 cm
... a datovými resp. Analogovými vedeními: nejméně 30 cm

• Přívodní a zpětné vedení proudového obvodu mají probíhat společně.
Kvůli protiběžnému toku proudu bude součet proudů roven nule.
Vznikající pole jsou kompenzována.

 Uspořádání
komponent

Pokládání vedení a
kabeláž



7353106 - 02/2006 (CZ)
32 Návod k používání

MATRIX.DI GEA MATRIX® - Globální moduly

Abyste dosáhl řádné funkce modulu, měl byste v každém případě označených 7
kroků provést po sobě.

6.2.2   Montáž/Demontáž

Modul MATRIX.DI je v krytu (IP20), který je vhodný pro montáž v rozváděčích na
normalizované ochranné lišty (35 mm-nosné lišty podle DIN EN 50 022).

UPOZORNĚNÍ!
Modul MATRIX.DI-není vhodný pro montáž ve volném ovzduší!

Modul MATRIX.DI- nesmí být montován přední stěnou ve směru k podlaze!
Všechna ostatní montážní uspořádání jsou přípustná. Při svislé montáži na
ochranné liště musí být modul zajištěn koncovým držákem proti posunutí.

• Při montáži zavěste modul MATRIX.DI na horní
hranu nosné lišty (1) a zaaretujte slyšitelně směrem
dolů. Příp. pomocí šroubováku (4,5 mm)
povytáhněte aretační páčku (2) zpět, aby byl
modul spolehlivě upevněn.
Dodržujte příp. bezpečnostní vzdálenosti od
výkonových komponent jako např. frekvenčních
měničů!

• Při demontáži vytáhněte páčku (2) šroubovákem
(4,5 mm) zpět a vyvěste přístroj směrem vzhůru.

6.2.3   Instalace

Připojení modulu MATRIX.DI se děje nástrčnými svorkami s tažnou pružinou u
analogových vstupů a nástrčnými svorkami se šrouby u sítě a přívodu napětí.
K připojení smí být používány na svorkách modulu MATRIX.DI pouze tyto průřezy:

Připojení Druh svorek Druh vodiče Vodičů ve svorce Průřez min ... max

Analogových Svorky s tažnou Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

vstupů pružinou Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

Přívod napětí Svorky se Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

MATRIX.Net šroubem 2 vodiče stejného průřezu: tuhý 2 0,2 až 1,5 mm2

Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

2 vodiče stejného průřezu: flexibilní 2 0,2 až 1,5 mm2
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6.2.4   Připojení přívodu napětí

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.DI nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

•   Připojit napájecí napětí 24 V DC na svorky 95 a 99.

 95 uzemnění

 99 + 24V DC

•   Nezapínejte napětí! Napájecí napětí smí být
zapnuto teprve po ukončení všech instalačních prací
viz "Testování provozu" na straně 37.

6.2.5   Připojení sítě MATRIX.Net

Srovnejte k tomu také “Sí� MATRIX.Net” na straně 10.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!

Připojení sítě MATRIX.Net-není zabezpečeno proti přepólování! Dbejte na správné
připojení.

•  Při výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze kabelů pro přenos dat podle DIN
    19245 díl 3 a EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny a mají stínění
    opletením.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme tyto kabely pro přenos dat:

Výrobek: HELUKABEL

Typ: CAN-BUS flexible 2 x 2 x ... mm2

•   Připojení sítě MATRIX.Net.

 96 Nízké

 98 Vysoké

� Jestliže v síti Matrix.Net vznikne závada, bliká
   Error-LED vysokou frekvencí.
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• Kabel pro přenos dat (MATRIX.Net) montujte v
zařízeních GEA pro klimatizaci a větrání se
svorkami pro stínění z jedné strany, aby byl
zaručen nejlepší možný elektrický kontakt.

• Stínění spojte stínící svorkou velkoplošně s
hmotou!

• V zařízeních s velkým rozsahem sítě, nebo jestliže
je třeba počítat s velkým narušením
elektromagnetické kompatibility (EMV), by mělo
být stínění položeno oboustranně. Nejprve je
třeba zajistit, aby nevznikaly žádné rozdíly
potenciálů.

6.2.6   Připojení analogových vstupů

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.DI nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

• Připojte kontakty bez potenciálu

Vstup Svorky Záznam v
Signál / GND

1 160/161 Kontakt bez potenciálu
2 162/163 Kontakt bez potenciálu
3 164/165 Kontakt bez potenciálu
4 166/167 Kontakt bez potenciálu
5 168/169 Kontakt bez potenciálu
6 170/171 Kontakt bez potenciálu
7 172/173 Kontakt bez potenciálu
8 174/175 Kontakt bez potenciálu

UPOZORNĚNÍ!
Maximální odpor smyčky nesmí přesáhnout 500 Ohm.
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6.2.7 Obsazení servisní zdířky

Servisní zdířkou může být provedeno spojení s GEA
Service-Tool (servisním nástrojem). GEA Service-Tool
je v provedení jako PDA nebo jako PC-software.
Napájení PDA probíhá servisní zdířkou modulu
MATRIX.DI.

GEA MATRIX® - Globální moduly MATRIX.DI

6.3 Uvedení do provozu a testování

6.3.1 Stav při expedici
Modul MATRIX.DI je přednastaven takto. Funkce je aktivní, jestliže kontakt bez
potenciálu je uzavřen.

Adresa modulu A

Zakončovací odpor sběrnice Oba spínače DIP: rozpojeny (OFF)

Vstup Funkce Záznam přes

1 Topení pro skupinu 0 až 15 (HVACmode) Kontakt bez
potenciálu

2 Chlazení pro skupinu 0 až 15 (HVACmode) Kontakt bez
potenciálu

3 Stav obsazeno (occupied) pro (OccCmd) Kontakt bez
skupinu 0 až 15 potenciálu

4 Stav neobsazeno (unoccupied) pro (OccCmd) Kontakt bez
skupinu 0 až 15 potenciálu

5 Frekvence otáček ventilátoru 3 pro (FanSpeedCmd) Kontakt bez
skupinu 0 potenciálu

6 Sekundární žaluzie se spouští pro (SekJalCmd) Kontakt bez
skupinu 0 potenciálu

7 Sekundární žaluzie se vytahuje pro (SekJalCmd) Kontakt bez
skupinu 0 potenciálu

8 Směšovací klapka 100% otevírá pro (AirMixCmd) Kontakt bez
skupinu 0 potenciálu
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6.3.2   Seřízení ukončení MATRIX.Net

• Je-li modul MATRIX.DI fyzicky první nebo poslední
přístroj v síti MATRIX.Net (viz výkres níže), musí
být te� oba DIP-spínače zakončovacího rezistoru
sběrnice uzavřeny (ON).

UPOZORNĚNÍ!
Srovnejte k tomuto tématu “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

MATRIX.DI GEA MATRIX® - Globální moduly

6.3.3   Nastavení adresy modulu

Modul MATRIX.DI- v síti:
• Spínač pro adresu modulu na "A"

(Přednastavení; nastavení není nutné).

Dva moduly MATRIX.DI v síti:
• Spínač pro adresu modulu te� nastavit na různé

adresy modulů. Na příklad: První přístroj na "A"a
druhý přístroj na "B"!

Jestliže jsou v síti použity dva moduly a oba
nastaveny na tutéž adresu modulu, dojde na modulu
k chybovému hlášení (ERROR-LED pomalu bliká).

UPOZORNĚNÍ!
Při změně polohy spínače provede modul MATRIX.DI reset.
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6.3.4   Testování provozu

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Před uvedením do provozu si ověřte, zda jsou všechna elektrická připojení a
seřízení správně provedena:
- Přívod napětí 24 V DC
- Sběrnicové připojení MATRIX.Net
- Digitální vstupy
- Odpory ukončení sběrnice
- Adresy modulu

Po ukončení všech kroků montáže, instalace a seřizování může být modul uveden
do provozu.
•   Připojit přívod napětí.

Stavovou LED jsou signalizovány tyto stavy:
RUN-LED (zelená): Modul v provozní pohotovosti.
Nenastane-li žádná indikace na RUN-LED, jedná se o
interní závadu software. Modul musí být vyměněn.
POWER-LED (žlutá): Modul je napájen napětím.
ERROR-LED (červená): Indikace závad
- Svítí trvale: Interní závada. Závada je způsobena

EPROM. Prosím, vyžádejte si autorizovaný servis.
- Bliká rychle: Závada na MATRIX.Net Zkontrolovat

připojení datového vedení (svorky 96, 98) na
zkrat, záměnu. U zakončovacího odporu dbát na
korektní nastavení.

- Bliká pomalu: Konflikt adres. (Existují 2 moduly
MATRIX.DI se stejnou modulovou adresou.)

UPOZORNĚNÍ!
Servisní software MATRIX.PC, MATRIX.PDA a řídící jednotky s displejem indikují
chybová hlášení v nekódovaném textu.
Neparametrizované vstupy nejsou načítány/vyhodnocovány.

Jestliže je stisknut vstup (1 až 8), svítí vždy příslušná
LED vstupu.
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7 Modul s digitálním výstupem (MATRIX.DO)

7.1 Technický popis

7.1.1   Rozsah výkonu

Modul MATRIX.DO patří ke globálním modulům regulačního systému MATRIX a
slouží k výstupu různých provozních stavů různých komponent regulačního
systému MATRIX. Modul je proveden jako modul IP20 na ochranné liště a lze jej na
libovolném místě integrovat do sítě MATRIX.

V jedné síti mohou být provozovány současně maximálně dva MATRIX.DO  moduly.
Je-li použito dvou MATRIX.AI-modulů, musí být jednotlivým modulům přiřazeny
jednoznačné adresy modulů (viz "Nastavení adresy modulu" na straně 48).

Modul MATRIX.DO- má 8 separátních analogových výstupů, jimiž mohou být
vybavovány tyto provozní stavy přímo nebo ve spojení s provozními stavy dalšími:

Regulátor MATRIX 2000/3000/4000
Signál Označení Signál vydáván

1 IsHealthy x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- neohlašují žádnou závadu Regulátory
(jsou bez závad)

2 CoolingRequested x regulátorů vybrané/ých skupiny/- jsou v provozním stavu chlazení Regulátory

3 HeatingRequested x regulátorů vybrané/ých skupiny/- jsou v provozním stavu ohřev Regulátory

4 InOccupiedState x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-provádějí regulaci s denními Ovladače MATRIX.DI,
provozními hodnotami (normální provoz) řídící technika

5 InUnoccupiedState x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-provádějí regulaci s nočními Ovladače MATRIX.DI,
provozními hodnotami (utlumený provoz) řídící technika,

6 InBypassState x vybraných skupin regulátorů pracují v módu Bypass Ovladače

7 InStandbyState x vybraných skupin regulátorů je v módu Standby Řídící technika
(rozšířené podpůrné teploty)

8 InSwitchOffState x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-jsou odpojené Vstup regulátoru,
(není protimrazová ochrana) řídící technika

9 InFreeConfigurableState x regulátorů vybraných skupin pracují v nezávislém režimu řídící technika Vstup regulátoru,

10 InEnergyHoldOffState x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-jsou odpojené Ovladače MATRIX.DI,
(s protimrazovou ochranou) řídící technika

11 IsExternallyControlled x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- nepracují výlučně s hodnotami Vstup regulátoru
danými dálkovou obsluhou (externí vliv) MATRIX.DI,

MATRIX.CLOCK,
řídící technika

12 FanIsRunning x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapíná ventilátor Ovladače MATRIX.DI,
řídící technika

13 AirMixerRequested v x vybraných skupinách je požadován směsný vzduch Ovladače,
řídící technika

14 HeatingOnlyRequested x regulátory z vybrané/ých skupiny/- je v provozním režimu Ovladače, regulátor,
"Pouze topení" řídící technika

15 CoolingOnlyRequested x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- jsou v provozním režimu Ovladače, regulátor,
"Pouze chlazení" řídící technika

16 AutoHVACRequested x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je v provozním režimu Ovladače, regulátor
"Automatika" (přepínání topení/chlazení) řídící technika

17 DXDeviceActivated Modul pro přímý výparník v x vybraných skupinách je připraven k provozu MATRIX.RF

18 ElectricHeaterActivated x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapínají elektrický ohřev Regulátory

19 EnergyRecoveryActivated z regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapínají rekuperaci tepla Regulátory

20 AirMixerActivated z regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapínají směšovací klapku Regulátory

21 InPassiveHVACMode z regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapínají směšovací klapku Regulátory
pro pasivní topení/chlazení (inicializace, spouštění ventilů nenastává)

22 InActiveCooling z regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapínají ventilátor / přímý Regulátory
výparník k aktivnímu chlazení

23 InActiveHeating x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapínají ventily / elektrické Regulátory
topení k aktivnímu ohřevu

24 AirMixerIsConfigured z regulátorů z vybrané/ých skupiny/- jsou konfigurovány jako Regulátory
přístroj pro směšování
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Řídící jednotka MATRIX.OPxx
Signál Označení Signál vydáván

57 IsHealthy x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- neohlašuje žádnou závadu Řídící jednotka
(jsou bez závad)

58 ErrorSpaceTempSensor V x regulátorech z vybraných skupin je čidlo teploty místnosti v zařízení Řídící jednotka
obsluhy nebo u čidel teploty místnosti připojených k zařízení obsluhy defektní

59 LimeProtectRequest V x vybraných skupinách vyžaduje zařízení obsluhy funkci ochrany proti Řídící jednotka
srážení vápenných solí v regulátoru

Signál Označení Signál vydáván

25 ContinuousAirMixing x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro Regulátory
3-bodovou směšovací klapku

26 LouvreIsConfigured x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro elektricky Regulátory
provozované vyfukovací žaluzie

 27 LouvreIsControlled x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro řízené Regulátory
vyfukovací žaluzie

28 ElectricHeaterIsConfigured x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro elektrické topení Regulátory

29 LocalValveIsConfigured x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro lokální Regulátory
ventily přiřazené přístroji

30 EnergyRecoveryIsConfigured x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro rekuperaci tepla Regulátory

31 IsContinuousFan x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro spojitě Regulátory
spouštěný ventilátor

32 IsLeveledFan x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je konfigurováno pro postupně Regulátory
spouštěný ventilátor

33 CanHeatAndCool x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-jsou 4-vodičové regulátory Regulátory
s možností topení a chlazení

34 IsAtCeilingDevice x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- jsou konfigurovány pro stropní přístroj Regulátory

35 IsPressureControlled x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- pracuje s tlakovou regulací Regulátory

36 IsVolumeFlowControlled x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-pracuje s regulací objemového průtoku Regulátory

37 IsSupAirTempControlled x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-pracuje s regulací teploty Regulátory
přiváděného vzduchu nebo regulací kaskádovou

38 IsSpaceTempControlled x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-pracuje s regulací teploty Regulátory
místnosti nebo regulací kaskádovou

39 ErrorThermostatRelay u x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- je uveden v činnost motorový Regulátory
jistič resp. je zablokován

40 ErrorAntiIcingThermostat u x regulátorů vybrané/ých skupiny/- je uvedena v činnost protimra- Regulátory
zová ochrana resp. je zablokována

 41 ErrorOutdoorTempSensor in x der selektierten Gruppen ist ein / der Außentemperaturfühler Regulátory
defekt (Fühler bei Einschaltung in Ordnung)

42 ErrorSpaceTempSensor v x z vybraných skupin je jedno z čidel teploty místnosti připojené Regulátory
na regulátor defektní (čidlo při zapnutí v pořádku)

43 ErrorMediaTempSensor v x z vybraných skupin je jedno z čidel teploty místnosti připojené Regulátory
na regulátor defektní (čidlo při zapnutí v pořádku)

44 ErrorSupAirTempSensor v x z vybraných skupin je jedno z čidel teploty přiváděného vzduchu Regulátory
defektní (čidlo při zapnutí v pořádku)

45 ErrorElectricHeater u x regulátorů z vybrané/ých skupiny/ byl uveden v činnost omezovač Regulátory
bezpečné teplotya byl zablokován

46 ErrorCondensatePump u x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- nastala porucha čerpadla kondenzátu Regulátory

47 ErrorFilterContamination U x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- došlo k upozornění na znečištění filtru Regulátory

48 ErrorHumiditySensor u x vybraných skupin je čidlo vlhkosti defektní Regulátory

49 ErrorPressureSensor U x z vybraných skupin je čidlo tlaku defektní Regulátory

50 ErrorCO2Sensor V x vybraných skupinách je čidlo CO2 defektní Regulátory

 51 ErrorAirMixer U x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- nastala porucha směšovací klapky Regulátory

52 ErrorTooFewOperating- x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-nemá dostatek provozních údajů Regulátory
Data

53 ErrorAnyHardwareFault x regulátorů z vybrané/ých skupiny/- mají defekt hardware Regulátory

54 FanLevel 1 x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapíná ventilátor s první úrovní Regulátory
frekvence otáček

55 FanLevel 2 x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapíná ventilátor s druhou úrovní Regulátory
frekvence otáček

56 FanLevel 3 x regulátorů z vybrané/ých skupiny/-zapíná ventilátor s třetí nebo Regulátory
vyšší úrovní frekvence otáček
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Modul ventilů MATRIX.V

Modul MATRIX.RF

Modul s digitálním vstupem MATRIX.DI

Modul s analogovým vstupem MATRIX.AI

Modul managera odpadního vzduchu MATRIX.EM

Signál Označení Signál vydáván

61 IsHealthy x modulů MATRIX.V z vybrané/ých skupiny/- neohlašují žádnou závadu MATRIX.V
(jsou bez závad)

62 ErrorMediaTempSensor v x z vybraných skupin je jedno čidlo/čidlo teploty v přívodu připojené na MATRIX.V
MATRIX.V defektní nebo chybí

63 ErrorAntiIcingThermostat x modulů MATRIX.V z vybrané/ých skupiny/- neohlašuje žádnou závadu MATRIX.V
(jsou bez závad)

64 ErrorTooFewOperating-Data x modulů MATRIX.V z vybrané/ých skupiny/- nemá dost provozních údajů MATRIX.V

Signál Označení Signál vydáván

65 IsHealthy x modulů MATRIX.V z vybrané/ých skupiny/- neohlašují žádnou závadu MATRIX.RF
(jsou bez závad)

66 CompressorIsRunning x modulů MATRIX.RF z vybrané/ých skupiny/- spouštějí kompresor / systém MATRIX.RF
studené vody

67 InColdStartState x Module MATRIX.RF vybrané/ých skupiny/- jsou ve fázi studeného startu MATRIX.RF
(překlenutí bezpečnostního řetězce)

68 ErrorLowPressure x modulů MATRIX.RF z vybrané/ých skupiny/ ohlašuje spuštění ND-Pressostatu MATRIX.RF
přímého výparníku / systému studené vody

 69 ErrorHasShutDown x modulů MATRIX.RF z vybrané/ých skupiny/ ohlašuje zablokování přímého MATRIX.RF
výparníku / systému studené vody

Signál Označení Signál vydáván

71 IsHealthy x modulů MATRIX.DI v síti neohlašuje žádnou závadu (jsou bez závad) MATRIX.DI

Signál Označení Signál vydáván

72 IsHealthy x modulů MATRIX.AI v síti neohlašuje žádnou závadu (jsou bez závad) MATRIX.AI

73 ErrorAnySensorChannel X modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru MATRIX.AI

74 1 ErrorAirMixer x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 1 MATRIX.AI

75 2 ErrorAirMixer x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 2 MATRIX.AI

76 3 ErrorAirMixer x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 3 MATRIX.AI

77 ErrorSensorChannel 4 x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 4 MATRIX.AI

 78 ErrorSensorChannel 5 x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 5 MATRIX.AI

79 6 ErrorAirMixer x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 6 MATRIX.AI

80 7 ErrorAirMixer x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 7 MATRIX.AI

81 8 ErrorAirMixer x modulů MATRIX.AI- v síti hlásí závadu senzoru na vstupu 8 MATRIX.AI

Signál Označení Signál vydáván

82 IsHealthy x modulů MATRIX.EM v síti neohlašuje žádnou závadu (jsou bez závad) MATRIX.EM

83 ErrorOutOfBalance MATRIX.EM v síti nemůže dosáhnout parametrizovaného poměru MATRIX.EM
přiváděného / odváděného vzduchu

84 IsAtGoodProcLoad MATRIX.EM v síti nemůže ukončit výpočet parametrizovaného poměru MATRIX.EM
přiváděného / odváděného vzduchu všech skupin v průběhu asi 10 sekund

85 IsAtHighProcLoad MATRIX.EM v síti nemůže ukončit výpočet parametrizovaného poměru MATRIX.EM
přiváděného / odváděného vzduchu všech skupin v průběhu asi 20 sekund
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Modul hodin MATRIX.CLOCK
Signál Označení Signál vydáván

87 IsHealthy MATRIX.CLOCK v síti neohlašuje žádnou závadu (je bez závad) MATRIX.CLOCK

88 LimeProtectRequest V x vybraných skupinách vyžaduje MATRIX.CLOCK funkci ochrany proti MATRIX.CLOCK
srážení vápenných solí v regulátoru

LON-Modul MATRIX.LON
Signál Označení Signál vydáván

65 IsHealthy MATRIX.LON v síti neohlašují žádnou závadu (jsou bez závad) MATRIX.LON

Modul s digitálním výstupem MATRIX.DO
Signál Označení Signál vydáván

89 IsHealthy x modulů MATRIX.DO v síti neohlašuje žádnou závadu (jsou bez závad) MATRIX.DO

90 IsAtGoodProcLoad x modulů MATRIX.DO v síti nemůže ukončit výpočet pro všechny výstupy MATRIX.DO
v průběhu asi 5 sekund

91 IsAtHighProcLoad x modulů MATRIX.DO v síti nemůže ukončit výpočet pro všechny výstupy MATRIX.DO
v průběhu asi 10 sekund.

Každý řídící signál může být zachycen každým z 8
digitálních vstupů. Přiřazení funkcí k jednotlivým
vstupům i přiřazení k jedné nebo více skupinám
(skupina 0 až 15) probíhá pomocí servisního
software MATRIX.PC.

Modul MATRIX.DO je dodáván s přednastavením ze
závodu (viz "Stav při expedici" na straně 48).
Jestliže toto je pro účel použití postačující, není
třeba parametrizace. (Detaily k parametrizaci viz
online-nápověda k servisnímu software MATRIX.PC.)

Pro spojení signálů jsou v servisním software
MATRIX.PC k dispozici dvě úrovně, úroveň kategorií
a úroveň sítě.

V úrovni kategorií jsou logické signály spolu
spojovány. Výsledkem je počet zařízení, na které se
toto logické spojení dostane.

Na úrovni sítě mohou být výsledky z úrovně
kategorií dále zpracovávány. Např. výsledky z
úrovně kategorií mohou být porovnány a spuštěny
příslušné signály. Nad to se nechají výsledky z
úrovně sítě využít pro zpětnou vazbu, aby se
výsledek s určitým zpožděním projevil na vstupu.

 Úroveň kategorií
& logické A

>=1 logické NEBO
=1 logické XOR

 Úroveň sítě
Operace s faktory

+ sčítání
- odčítání
* násobení
/ dělení

% procento
< menší než

<= menší nebo rovno
> větší než

>= větší nebo rovno
= rovno

sec zpoždění v sekundách
min zpoždění v minutách

Logické  operace
+ sčítání
- odčítání
* násobení
/ dělení

% procento
< menší než

<= menší nebo rovno
> větší než

>= větší nebo rovno
= rovno
& logické A

>=1 logické NEBO
=1 logické XOR

Obr. 7-1 Možná spojení signálů
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7.1.2 Objem dodávky

V objemu dodávky jsou obsaženy tyto komponenty:
-   Modul MATRIX.DO k montáži/instalaci v rozváděči na ochranné liště
    (35 mm-nosné lišty podle DIN EN 50 022).
-   Přednastavení z výroby — viz "Stav při expedici" na straně 48.
-   Návod k používání - Návod k používání se všemi informacemi k modulu
MATRIX.DO

7.1.3 Rozměry

Rozměry v mm

 Všeobecné údaje Okolní prostředí

 Max. počet 2 Teplota okolí 0 až +45 °C
 modulů v síti Teplota skladování -25 až +65 °C

 Počet výstupů 8 releových výstupů Relativní vlhkost 15 až 75 % rel. vlhkosti
 Zatížitelnost 250V / 5A (ohmické) nekondenzující
 kontaktů relé 250V / 2A (induktivní) Podmínky okol. prostředí Prostředí neagresivní

Elektrická data

 Materiál krytu N185 Noryl UL 94 V-0 Zkušební napětí 1 kV

 Rozměry krytu (š/v/h) 160 mm x 90 mm x 58 mm Napájecí napětí 24 V DC ± 15 %

 Hmotnost 249 g Max. odběr proudu 0,14 A

 Upevnění Nosné lišty podle EN 50 022 Max. délka dat. přívodů 600 m
(TS35x7,5)

 Barevný odstín RAL 7035 (šedá) Elektromagnetická kompatibilita

 Ochrana IP20 Rušivé vyzařování (EMI) dle EN 55 022
      EN 61 000

 Pracovní poloha Nikoliv čelní stranou k zemi, Odolnost vůči rušení (EMS) dle EN 61 000
jinak libovolná

7.1.4   Technické údaje MATRIX.DO

MATRIX.DO GEA MATRIX® - Globální moduly
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7.1.5   Přehled o modulu MATRIX.DO

1: Digitální vstup 1 2: Digitální vstup 2 3: Digitální vstup 3
4: Digitální vstup 4 5: Digitální vstup 5 6: Digitální vstup 6
7: Digitální vstup 7 8: Digitální vstup 8 9: připojení MATRIX.Net
10: spínač pro adresu modulu 11: Přívod napětí 12: LED pro signalizaci stavu
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7.2    Montáž a instalace

7.2.1   Projektování/konstrukce rozváděče

Uspořádání komponent v rozváděči má podstatný vliv na bezporuchovou funkci
modulů. Při projektu a provádění musíte dbát na to, aby výkonové a řídící
komponenty byly umístěny odděleně. K výkonovým komponentám se počítají mezi
jiným:
—  Stykače
—  Vazební moduly
—  Transformátory
—  Měniče frekvence
—  Usměrňovače proudu
—  DC-napájecí přístroje.

Aby byla účinně vyloučena elektromagnetická ovlivňování, rozdělíte rozváděč v
oblasti s různou úrovní výkonu a rušení.

Pokládejte silnoproudá (výkonová vedení s vysokými proudy např. k usměrňovačům
proudu, stykačům a magnetickým ventilům) a řídící a signalizační vedení (např.
 vedení k digitálním vstupům) vždy co nejdále od sebe.
 Tím předejdete kapacitním a induktivním vazbám.
Jestliže nelze vedení odděleně umístit, musíte v první řadě
rušící vedení odstínit.
Aby se zabránilo rušením:

• Nepřipus�te paralelně trasované úseky vedení s různými úrovněmi výkonu.

• Oddělujte zásadně vedení střídavých napětí od stejnosměrných.

• Dodržujte minimální vzdálenosti:
mezi silnoproudými/přívodními vedeními
... a signálními vedeními: nejméně 10 cm
... a datovými resp. analogovými vedeními: nejméně 30 cm

• Přívodní a zpětné vedení proudového obvodu mají probíhat společně. Kvůli
protiběžnému toku proudu bude součet proudů roven nule. Vznikající pole jsou
kompenzována.

• Neztotožňujte Ground (zemi) analogového vedení s Ground (zemí) digitálních
vstupů/výstupů.

• Provádějte napájení analogových regulačních orgánů a snímačů jako galvanicky
oddělené Nepostačuje-li galvanické oddělení, nabízejí výrobci analogových
regulačních orgánů a snímačů zpravidla příslušné filtry.

Uspořádání
komponent

Průběh vedení a
kabeláž



7353106 - 02/2006 (CZ)
Návod k používání 45

GEA MATRIX® - Globální moduly MATRIX.DO

Abyste dosáhl řádné funkce modulu, měl byste v každém případě označených 7
kroků provést po sobě.

7.2.2   Montáž/Demontáž

Modul MATRIX.DO je v krytu (IP20), který je vhodný pro montáž v rozváděčích na
normalizované ochranné lišty (35 mm-nosné lišty podle DIN EN 50 022).

UPOZORNĚNÍ!
Modul MATRIX.DO-není vhodný pro montáž ve volném ovzduší!

Modul MATRIX.DO - nesmí být montován přední stěnou ve směru k podlaze!
Všechna ostatní montážní uspořádání jsou přípustná. Při svislé montáži na
ochranné liště musí být modul zajištěn koncovým držákem proti posunutí.

• Při montáži zavěste modul MATRIX.DO na horní
hranu nosné lišty (1) a zaaretujte slyšitelně směrem
dolů. Příp. pomocí šroubováku (4,5 mm)
povytáhněte aretační páčku (2) zpět, aby byl
modul spolehlivě upevněn.
Dodržujte příp. bezpečnostní vzdálenosti od
výkonových komponent jako např. frekvenčních
měničů!

• Při demontáži vytáhněte páčku (2) šroubovákem
(4,5 mm) zpět a vyvěste přístroj směrem vzhůru.

7.2.3   Instalace

Připojení modulu MATRIX.DO se děje nástrčnými svorkami s tažnou pružinou u
analogových vstupů a nástrčnými svorkami se šrouby u sítě a přívodu napětí.
K připojení smí být používány na svorkách modulu MATRIX.DO pouze tyto průřezy:

Připojení Druh svorek Druh vodiče Vodičů ve svorce Průřez min ... max

Digitální Svorky s tažnou Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

výstupy pružinou Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

Přívod napětí Svorky se Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

MATRIX.Net šroubem 2 vodiče stejného průřezu: tuhý 2 0,2 až 1,5 mm2

Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

2 vodiče stejného průřezu: flexibilní 2 0,2 až 1,5 mm2
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7.2.4   Připojení přívodu napětí

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.DO nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

•   Připojit napájecí napětí 24 V DC na svorky 95 a 99.

 95 uzemnění

 99 + 24V DC

• Nezapínejte napětí! Napájecí napětí smí být
zapnuto teprve po ukončení všech instalačních prací
viz "Testování provozu" na straně 49.

7.2.5   Připojení sítě MATRIX.Net

Srovnejte k tomu také “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!

Připojení sítě MATRIX.Net-není zabezpečeno proti přepólování! Dbejte na správné
připojení.

•  Při výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze kabelů pro přenos dat podle DIN
    19245 díl 3 a EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny a mají stínění
    opletením.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme tyto kabely pro přenos dat:

Výrobek: HELUKABEL

Typ: CAN-BUS flexible 2 x 2 x ... mm2

•   Připojení sítě MATRIX.Net.

 96 Nízké

 98 Vysoké

� Jestliže v síti Matrix.Net vznikne závada, bliká
   Error-LED vysokou frekvencí.

MATRIX.DO GEA MATRIX® - Globální moduly
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• Kabel pro přenos dat (MATRIX.Net) montujte v
zařízeních GEA pro klimatizaci a větrání se
svorkami pro stínění z jedné strany, aby byl
zaručen nejlepší možný elektrický kontakt.

• Stínění spojte stínící svorkou velkoplošně s
hmotou!

• V zařízeních s velkým rozsahem sítě, nebo jestliže
je třeba počítat s velkým narušením
elektromagnetické kompatibility (EMV), by mělo
být stínění položeno oboustranně. Nejprve je
třeba zajistit, aby nevznikaly žádné rozdíly
potenciálů.

7.2.6   Připojení analogových vstupů

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.DO nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

• Modul MATRIX.DO má 8 přepínacích relé: Signální
výstupy zatěžovat podle přání.

Výstup Svorky Výstup Svorky Výstup
přes přes

1 176/177 Rozpojovací 177/178 Spojovací
kontakt kontakt

2 179/180 Rozpojovací 180/181 Spojovací
kontakt kontakt

3 183/184 Rozpojovací 182/183 Spojovací
kontakt kontakt

4 186/187 Rozpojovací 185/186 Spojovací
kontakt kontakt

5 189/190 Rozpojovací 188/189 Spojovací
kontakt kontakt

6 176/177 Rozpojovací 191/192 Spojovací
kontakt kontakt

7 195/196 Rozpojovací 194/195 Spojovací
kontakt kontakt

8 198/199 Rozpojovací 197/198 Spojovací
kontakt kontakt

UPOZORNĚNÍ!
Polohy spínačů jsou indikovány prostřednictvím LED. Jestliže je relé přitaženo, svítí
příslušná žlutá LED.

GEA MATRIX® - Globální moduly MATRIX.DO

7.2.7 Obsazení servisní zdířky

Servisní zdířkou může být provedeno spojení s GEA
Service-Tool (servisním nástrojem). GEA Service-Tool
je v provedení jako PDA nebo jako PC-software.
Napájení PDA probíhá servisní zdířkou modulu
MATRIX.DO.
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7.3.2   Seřízení ukončení MATRIX.Net

• Je-li modul MATRIX.DO fyzicky první nebo
poslední přístroj v síti MATRIX.Net (viz výkres
níže), musí být te� oba DIP-spínače zakončovacího
rezistoru sběrnice uzavřeny (ON).

UPOZORNĚNÍ!
Srovnejte k tomuto tématu “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

7.3.3   Nastavení adresy modulu

Modul MATRIX.DO v síti:
• Spínač pro adresu modulu na "A"

(Přednastavení; nastavení není nutné).

Dva moduly MATRIX.DO v síti:
• Spínač pro adresu modulu te� nastavit na různé

adresy modulů. Na příklad: První přístroj na "A"a
druhý přístroj na "B"!

Jestliže jsou v síti použity dva moduly a oba
nastaveny na tutéž adresu modulu, dojde na modulu
k chybovému hlášení (ERROR-LED pomalu bliká).

7.3 Uvedení do provozu a testování

7.3.1 Stav při expedici
Modul MATRIX.DO je přednastaven takto.

Adresa modulu A

Zakončovací odpor Oba spínače DIP: rozpojeny (OFF)
sběrnice

Vstup Funkce Záznam přes

1 Provozní hlášení pro skupinu 0 až 15 (FanIsRunning) Spojovací kontakt
bez potenciálu

2 Poruchové hlášení pro skupinu 0 (IsHealthy) Rozpojovací kontakt bez
potenciálu

3 Hlášení o mrazu pro skupinu 0 (ErrorAntilcing Rozpojovací kontakt bez
Thermostat) potenciálu

4 Poruchové hlášení pro skupinu 1 (IsHealthy) Rozpojovací kontakt bez
potenciálu

5 Hlášení o mrazu pro skupinu 1 (ErrorAntilcing Rozpojovací kontakt bez
Thermostat) potenciálu

6 Poruchové hlášení pro skupinu 2 (IsHealthy) Rozpojovací kontakt bez
potenciálu

7 Hlášení o mrazu pro skupinu 2 (ErrorAntilcing Rozpojovací kontakt bez
Thermostat) potenciálu

8 Poruchové hlášení pro skupinu 0 až 15 (IsHealthy) Rozpojovací kontakt bez
potenciálu

MATRIX.DO GEA MATRIX® - Globální moduly
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7.3.4   Testování provozu

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Před uvedením do provozu si ověřte, zda jsou všechna elektrická připojení a
seřízení správně provedena:
- Přívod napětí 24 V DC
- Sběrnicové připojení MATRIX.Net
- Digitální vstupy
- Odpory ukončení sběrnice
- Adresy modulu

Po ukončení všech kroků montáže, instalace a seřizování může být modul uveden
do provozu.
•   Připojit přívod napětí.

Stavovou LED jsou signalizovány tyto stavy:
RUN-LED (zelená): Modul v provozní pohotovosti.
Nenastane-li žádná indikace na RUN-LED, jedná se o
interní závadu software. Modul musí být vyměněn.
POWER-LED (žlutá): Modul je napájen napětím.
ERROR-LED (červená): Indikace závad
- Svítí trvale: Interní závada. Závada je způsobena

EPROM. Prosím, vyžádejte si autorizovaný servis.
- Bliká rychle: Závada na MATRIX.Net Zkontrolovat

připojení datového vedení (svorky 96, 98) na
zkrat, záměnu. U zakončovacího odporu dbát na
korektní nastavení.

- Bliká pomalu: Konflikt adres. (Existují 2 moduly
MATRIX.DO se stejnou modulovou adresou.)

UPOZORNĚNÍ!
Servisní software MATRIX.PC, MATRIX.PDA a řídící jednotky s displejem uvádějí
chybová hlášení jako nekódovaný text.

LED výstupů svítí: Relé je zapnuto.
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8 Modul přímého výparníku (MATRIX.RF)

8.1 Technický popis

8.1.1 Rozsah výkonu
Modul MATRIX.RF patří ke globálním modulům regulačního systému MATRIX a a
slouží k  ke spouštění zkapalňovací kompresorové jednotky přímého výparníku
nebo výrobníku studené vody pro napájení skupiny přístrojů.

Modul může být přiřazen manuálně přes spínač pro adresu skupiny určité skupině
(0 až 15 skupin je možných) viz "Nastavení adres skupin" na straně 56). Modul má
digitální vstup pro zachycení rušení i dva digitální a jeden analogový výstup 0-10 V
pro spouštění.

Konfigurace modulu zahrnuje doby zapínání kompresoru i nastavení pro studený
start.

Pomocí servisního software MATRIX.PC můžete nastavovat tyto parametry:
—  Časy zapnutí kompresoru (minimální dobu zapínání a vypínání)
—  Studený start (minimální dobu studeného startu a maximální počet pokusů o
    studený start).

Modul MATRIX.RF je dodáván s přednastavením ze závodu (viz "Stav při expedici"
na straně 56). Jestliže toto je pro účel použití postačující, není třeba parametrizace.
(Detaily k parametrizaci viz online-nápověda k servisnímu software MATRIX.PC.)
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8.1.2 Objem dodávky

V objemu dodávky jsou obsaženy tyto komponenty:
-   Modul MATRIX.RF — Modul k montáži/instalaci v krytu chráněném proti stříkající
    vodě na pevném podkladu
-   Přednastavení z výroby — viz "Stav při expedici" na straně 56.
-   Návod k používání - Návod k používání se všemi informacemi k modulu
MATRIX.RF

8.1.3 Rozměry

Rozměry v mm

 Všeobecné údaje Okolní prostředí

 Max. počet 1 Teplota okolí 0 až +45 °C
 modulů ve skupině Teplota skladování -25 až +65 °C

 Počet vstupů 1 digitální vstup Relativní vlhkost 15 až 75 % rel. vlhkosti
 a výstupů 2 digitální výstupy nekondenzující

 Materiál krytu Polycarbonát Podmínky okol. prostředí Prostředí neagresivní

 Rozměry krytu (š/v/h) 200 mm x 120 mm x 75 mm Elektrická data

 Hmotnost 715 g Zkušební napětí 1 kV

 Upevnění 4 otvory Napájecí napětí 230 V AC/50 Hz ± 15 %

4mm Jmenovitý odběr proudu 0,02 A

 Kabelové přívody 8 membránových průchodek Max. délka dat. přívodů 600 m

M20 Jištění B 10 A

 Barevný odstín Světle šedý, podobný RAL 7035 Max. zatížení relé výstupu 250V / 4A (ohmicky)

 Ochrana IP54 250V / 2A (induktivně)

 Pracovní poloha Nikoliv čelní stranou k zemi, Napětí vstupního signálu 230 V

jinak libovolná Elektromagnetická kompatibilita

Rušivé vyzařování (EMI) dle EN 55 022
      EN 61 000

Odolnost vůči rušení (EMS) dle EN 61 000

8.1.4   Technické údaje MATRIX.RF
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8.1.5   Přehled o modulu MATRIX.RF

1: spínač pro adresu skupiny 2: LED pro signalizaci stavu 3: připojení MATRIX.Net
4: Spínač pro ukončení sběrnice 5: Přívod napětí 6: Jištění
7: Požadavek stupeň 1 kompresor 8: Požadavek stupeň 2 kompresor 9: Řetězec jištění
10: Analogový výstup 0-10V
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Abyste dosáhl řádné funkce modulu, měl byste v každém případě označených 7
kroků provést po sobě.

8.2.1   Montáž/Demontáž

Modul MATRIX.RF je v plastové skříňce (IP54) pro montáž na stěně nebo na
pevném podkladu.

Modul MATRIX.RF nesmí být montován přední stěnou ve směru k podlaze! Všechna
ostatní montážní uspořádání jsou přípustná.

• Volit vhodné spojovací prostředky (šrouby,
hmoždinky) podle hmotnosti přístroje a vlastností
podkladu.

• Odšroubovat víko krytu.
• Skříňku připevnit min. 2 (diagonálně) nebo 4

šrouby k podkladu.

8.2.2   Instalace

Připojení modulu MATRIX.RF se děje nástrčnými svorkami s tažnou pružinou u
analogových vstupů a nástrčnými svorkami se šrouby u sítě a přívodu napětí. K
připojení smí být používány na svorkách modulu MATRIX.RF pouze tyto průřezy:

GEA MATRIX® - Globální moduly MATRIX.RF

Připojení Druh svorek Druh vodiče Vodičů ve svorce Průřez min ... max

Analogových/ Svorky s tažnou Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

digitálních pružinou Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

vstupů/výstupů

Přívod napětí Svorky se Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

MATRIX.Net šroubem 2 vodiče stejného průřezu: tuhý 2 0,2 až 1,5 mm2

Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

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

8.2 Montáž a instalace
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8.2.3 Připojení přívodu napětí

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.RF nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

• Připojit napájecí napětí 230 V AC.

• Nezapínejte napětí! Napájecí napětí smí být
zapnuto teprve po ukončení všech instalačních prací
viz "Testování provozu" na straně 57.

8.2.4 Připojení sítě MATRIX.Net

Srovnejte k tomu také “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!

Připojení sítě MATRIX.Net-není zabezpečeno proti přepólování! Dbejte na správné
připojení.

•  Při výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze kabelů pro přenos dat podle DIN
    19245 díl 3 a EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny a mají stínění
    opletením.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme tyto kabely pro přenos dat:

Výrobek: HELUKABEL

Typ: CAN-BUS flexible 2 x 2 x ... mm2

•   Připojení sítě MATRIX.Net.

 96 Nízké

 98 Vysoké

� Jestliže v síti Matrix.Net vznikne závada, bliká
   Error-LED vysokou frekvencí.

MATRIX.RF GEA MATRIX® - Globální moduly
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• Kabel pro přenos dat (MATRIX.Net) montujte v
zařízeních GEA pro klimatizaci a větrání se
svorkami pro stínění z jedné strany, aby byl
zaručen nejlepší možný elektrický kontakt.

• Stínění spojte stínící svorkou velkoplošně s
hmotou!

• V zařízeních s velkým rozsahem sítě, nebo jestliže
je třeba počítat s velkým narušením
elektromagnetické kompatibility (EMV), by mělo
být stínění položeno oboustranně. Nejprve je
třeba zajistit, aby nevznikaly žádné rozdíly
potenciálů.

8.2.5 Obsazení servisní zdířky

Servisní zdířkou může být provedeno spojení s GEA
Service-Tool (servisním nástrojem). GEA Service-Tool
je v provedení jako PDA nebo jako PC-software.
Napájení PDA se děje servisní zdířkou modulu. K
odběru proudu PDA se přihlíží v celkovém odběru
proudu modulu.

8.2.6   Připojení kompresoru

Modul má dva digitální výstupy. Zde lze odblokovat stupně kompresoru.

• Připojení  stupňů spínání kompresoru.

  153 Požadavek stupně 1 kompresoru

  151 Požadavek stupně 2 kompresoru

8.2.7   Připojení analogového výstupu

Modul má jeden analogový výstup (např. spouštění ventilu).

•   Připojení analogového výstupu

  87 GND

  86 Regulační signál 0 ... 10V

Maximální zatížení kontaktu:
250V / 4A (ohmicky)
250V / A4 (induktivně)
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8.2.8 Připojení řetězce jištění
Modul má jeden digitální vstup pro připojení „bezpečnostního řetězce".
Přes něj mohou být v řadě připojeny různé bezpečnostní orgány jako např.
presostaty.

• "Bezpečnostní řetězec" připojujete na svorky 101 a
106.
"Bezpečnostní řetězec" může být také připojen
pomocí externího, cizího napětí (230 V AC).

8.3.2   Seřízení ukončení MATRIX.Net

• Je-li modul MATRIX.RF fyzicky první nebo
poslední přístroj v síti MATRIX.Net (viz výkres
níže), musí být te� oba DIP-spínače zakončovacího
rezistoru sběrnice uzavřeny (ON).

UPOZORNĚNÍ!
Srovnejte k tomuto tématu “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

8.3 Uvedení do provozu a testování

8.3.1 Stav při expedici
Modul MATRIX.RF je přednastaven takto.

  Adresa skupiny 0

  Zakončovací odpor sběrnice Oba spínače DIP: rozpojeny (OFF)

8.3.3   Nastavení adresy skupiny

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Provádět změnu adresy skupiny pouze ve stavu bez napětí!
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8.3.4   Testování provozu

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Před uvedením do provozu si ověřte, zda jsou všechna elektrická připojení a
seřízení správně provedena:
- Přívod napětí 24 V DC
- Sběrnicové připojení MATRIX.Net
- Digitální vstupy
- Odpory ukončení sběrnice
- Adresy modulu

Po ukončení všech kroků montáže, instalace a seřizování může být modul uveden
do provozu.
•   Připojit přívod napětí.

Stavovou LED jsou signalizovány tyto stavy:
RUN-LED (zelená): Modul v provozní pohotovosti.
Nenastane-li žádná indikace na RUN-LED, jedná se o
interní závadu software. Modul musí být vyměněn.
POWER-LED (žlutá): Modul je napájen napětím.
ERROR-LED (červená): Indikace závad
- Svítí trvale: Interní závada. Závada je způsobena

EPROM. Prosím, vyžádejte si autorizovaný servis.
- Bliká rychle: Závada na MATRIX.Net Zkontrolovat

připojení datového vedení (svorky 96, 98) na
zkrat, záměnu. U zakončovacího odporu dbát na
korektní nastavení.

- Bliká pomalu: Konflikt adres. (Existují 2 moduly
MATRIX.RF se stejnou modulovou adresou.)

UPOZORNĚNÍ!
Servisní software MATRIX.PC, MATRIX.PDA a řídící jednotky s displejem uvádějí
chybová hlášení jako nekódovaný text.

• Skupinu přiřadit stanovením adresy skupiny
pomocí spínače pro adresu skupiny.

0 Skupina 0 8 Skupina 8

1 Skupina 1 9 Skupina 9

2 Skupina 2 A Skupina 10

3 Skupina 3 B Skupina 11

4 Skupina 4 C Skupina 12

5 Skupina 5 D Skupina 13

6 Skupina 6 E Skupina 14

7 Skupina 7 F Skupina 15

UPOZORNĚNÍ!
Nastavení spínače pro adresu skupiny mohou být přepsána  servisním softwarem
MATRIX.PC. Při manipulaci se spínačem pro adresu skupiny je softwarové nastavení
opět přepsáno a nastavená adresa platná.
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9 Modul ventilů (MATRIX.V)

9.1 Technický popis

9.1.1 Rozsah výkonu

Modul MATRIX.V patří ke globálním modulům regulačního systému MATRIX a
slouží k inicializaci skupinových ventilů.

Modul může být přiřazen manuálně přes spínač pro adresu skupiny určité skupině
(0 až 15 skupin). Modul má digitální a analogové výstupy pro ovládání ventilů a
čerpadla i vstupem pro sběr teplot v přívodu.

Modul je předběžně parametrizován a je ihned použitelný. Pomocí servisního
programu (servisní software MATRIX.PC) může být nakonfigurován pro specifický
účel použití.
Jsou podporovány tyto druhy zařízení:
-   2-vodičové topení
-   2-vodičové chlazení
-   2-vodičové topení nebo chlazení
-   4-vodičové topení a chlazení

... A tyto druhy ventilů:
-   2-bodový
-   3-bodový
-   kontinuální ventil (0/2 až 10 V)

Navíc mohou být voleny tyto parametry:

 Způsob regulace (výběr) Regulace teploty místnosti
Regulace teplotou přiváděného vzduchu

 Omezení teploty přiváděného Minimální a maximální teplota topení s udáním
 vzduchu * mezních hodnot

Minimální teplota chlazení s udáním mezní hodnoty

 Topení minimální ohraničení * Pevné
Klouzavé

Modul MATRIX.V je dodáván s přednastavením ze závodu (viz "Stav při expedici"
na straně 67). Jestliže toto je pro účel použití postačující, není třeba parametrizace.
(Detaily k parametrizaci viz online-nápověda k servisnímu software MATRIX.PC.)

*Pro tuto funkci je třeba regulátoru MATRIX 3000/4000 v kombinaci s čidlem pro
přiváděný vzduch v přístroji.
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9.1.2 Objem dodávky

V objemu dodávky jsou obsaženy tyto komponenty:
-   Modul MATRIX.V — Modul k montáži/instalaci v krytu chráněném proti stříkající
    vodě na pevném podkladu
-   Přednastavení z výroby — Pouze u modulů specifikovaných zákazníkem!
    Přednastavení ze závodu — viz "Stav při expedici" na straně 67.
-   Návod k používání - Návod k používání se všemi informacemi k modulu  MATRIX.V

9.1.3 Rozměry

Rozměry v mm

 Všeobecné údaje Okolní prostředí

 Max. počet 1 Teplota okolí 0 až +45 °C
 modulů ve skupině Teplota skladování -25 až +65 °C

 Počet vstupů 4 reléové výstupy Relativní vlhkost 15 až 75 % rel. vlhkosti
 a výstupů 2 analogové výstupy nekondenzující

1 analogový vstup

 Materiál krytu Polycarbonát Podmínky okol. prostředí Prostředí neagresivní

 Rozměry krytu (š/v/h) 200 mm x 120 mm x 75 mm Elektrická data

 Hmotnost 715 g Zkušební napětí 1 kV

 Upevnění 4 otvory Napájecí napětí 230 V AC/50Hz ± 15 %

4mm Jmenovitý odběr proudu 0,02 A

 Kabelové přívody 8 membránových průchodek Max. délka dat. přívodů 600 m

M20 Jištění B 10 A

 Barevný odstín Světle šedý, podobný RAL 7035 Max. zatížení relé výstupu 250V / 4A (ohmicky)

 Ochrana IP54 250V / 2A (induktivně)

 Pracovní poloha Nikoliv čelní stranou k zemi, Napětí výstupu 0 až 10 V

jinak libovolná Elektromagnetická kompatibilita

rušivé vyzařování (EMI) dle EN 55 022
      EN 61 000

Odolnost vůči rušení (EMS) dle EN 61 000

9.1.4   Technické údaje MATRIX.V
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9.1.5   Přehled o modulu MATRIX.V

1: spínač pro adresu skupiny 2: připojení čidla na vstupu 3: Ventil 2 (kontinuálně, 0 ... 10V)
4: ventil 1 (kontinuálně, 0 ... 10V) 5: LED pro signalizaci stavu 6: připojení MATRIX.Net
7: Spínač pro ukončení sběrnice 8: Přívod napětí 9: Jištění 0,2 A T
10: Výstup relé „Čerpadlo topení“ 11: reléový výstup „čerpadlo chlazení“
12: Výstup relé ventil 1 13: Výstup relé ventil 2 14: Přívod napětí ventily

MATRIX.V GEA MATRIX® - Globální moduly
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Abyste dosáhl řádné funkce modulu, měl byste v každém případě označených 7
kroků provést po sobě.

9.2.1   Montáž/Demontáž

Modul MATRIX.V je v plastové skříňce (IP54) pro montáž na stěně nebo na pevném
podkladu.

Modul MATRIX.V nesmí být montován přední stěnou ve směru k podlaze! Všechna
ostatní montážní uspořádání jsou přípustná.

• Volit vhodné spojovací prostředky (šrouby,
hmoždinky) podle hmotnosti přístroje a vlastností
podkladu.

• Odšroubovat víko krytu.
• Skříňku připevnit min. 2 (diagonálně) nebo 4

šrouby k podkladu.

9.2.2   Instalace

Připojení modulu MATRIX.V se děje nástrčnými svorkami s tažnou pružinou klece u
analogových vstupů a nástrčnými svorkami se šrouby u sítě a přívodu napětí.
K připojení smí být používány na svorkách modulu MATRIX.V pouze tyto průřezy:

Připojení Druh svorek Druh vodiče Vodičů ve svorce Průřez min ... max

Analogových/ Svorky s tažnou Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

digitálních pružinou Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

vstupů/výstupů

Přívod napětí Svorky se Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

MATRIX.Net šroubem 2 vodiče stejného průřezu: tuhý 2 0,2 až 1,5 mm2

Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

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

9.2 Montáž a instalace
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9.2.3 Připojení přívodu napětí

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.V nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

• Připojit napájecí napětí 230 V AC (jištění B10A).

• Nezapínejte napětí! Napájecí napětí smí být
zapnuto teprve po ukončení všech instalačních prací
viz "Testování provozu" na straně 68.

9.2.4 Připojení sítě MATRIX.Net

Srovnejte k tomu také “Sí� MATRIX.Net” na straně 10.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!

Připojení sítě MATRIX.Net-není zabezpečeno proti přepólování! Dbejte na správné
připojení.

•  Při výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze kabelů pro přenos dat podle DIN
    19245 díl 3 a EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny a mají stínění
    opletením.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme tyto kabely pro přenos dat:

Výrobek: HELUKABEL

Typ: CAN-BUS flexible 2 x 2 x ... mm2

•   Připojení sítě MATRIX.Net.

 96 Nízké

 98 Vysoké

� Jestliže v síti Matrix.Net vznikne závada, bliká
   Error-LED vysokou frekvencí.

MATRIX.V GEA MATRIX® - Globální moduly
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• Kabel pro přenos dat (MATRIX.Net) montujte v
zařízeních GEA pro klimatizaci a větrání se
svorkami pro stínění z jedné strany, aby byl
zaručen nejlepší možný elektrický kontakt.

• Stínění spojte stínící svorkou velkoplošně s
hmotou!

• V zařízeních s velkým rozsahem sítě, nebo jestliže
je třeba počítat s velkým narušením
elektromagnetické kompatibility (EMV), by mělo
být stínění položeno oboustranně. Nejprve je
třeba zajistit, aby nevznikaly žádné rozdíly
potenciálů.

9.2.5 Obsazení servisní zdířky

Servisní zdířkou může být provedeno spojení s GEA
Service-Tool (servisním nástrojem). GEA Service-Tool
je v provedení jako PDA nebo jako PC-software.
Napájení PDA se děje servisní zdířkou modulu. K
odběru proudu PDA se přihlíží v celkovém odběru
proudu modulu.

9.2.6   Připojit inicializaci, spouštění ventilu

U modulu jsou dvě možnosti připojení pro kontinuální ventily (ovládací signál 0 - 10 V)
přes svorky  86 až 89 a dále přes výstupy relé, přes něž mohou být spouštěny ventily
2- a 3-bodové (2- a 3-polohové).

Podle typu přístroje platí následující uspořádání:

 Typ přístroje Připojení ventilu na svorku
88/89 86/87

 2- trubka topení topný ventil není nastaven
 2- trubka chlazení není nastaven chladící ventil
 2- trubka topení nebo chlazení topný nebo topný nebo

 chladící ventil chladící ventil
 2- trubka topení nebo chlazení topný ventil chladící ventil

Připojení spojitých ventilů

• Ventil ohřevu připojit na svorku 89 a 88
• Ventil chlazení (resp. alternativně druhý ventil

topení) připojit na svorku 87 a 86. ¨

89 GND

88 Ovládací signál 0 - 10V

87 GND

86 Ovládací signál 0 - 10V

UPOZORNĚNÍ!
S napájecím napětím (24 V) musí být počítáno při stavbě.
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2- Připojení 2- a 3-bodových ( 2- a 3-polohových) ventilů

• Provést připojení ventilů na svorkách podle níže
uvedené tabulky

Jako příklad znázorněno v obrázku:
4-tr. topení a chlazení 2/3-bodovými ventily

Maximální zatížení kontaktu:
250V / 4A (ohmicky)
250V / A4 (induktivně)

Ventil Ventil MATRIX.V
Svorka Svorka

2-L topný/chladící ventil Ventil (Medium ON/OFF) 1 103
(2-bodový, 230V) 2 106

2-L topný/chladící ventil Ventil (Medium ON) 1 103

(3-bodový, 230V) 2 106
(Medium OFF) 3 102

4-L topný/chladící ventil Topný ventil (Medium ON/OFF) 1 102
(2-bodový, 230V) 2 106

Chladící ventil (Medium ON/OFF) 1 103
2 106

4-L topný/chladící ventil Topný ventil (Medium ON) 1 105
(3-bodový, 230V) 2 106

(Medium OFF) 3 104

Chladící ventil (Medium ON) 1 103
2 106

(Medium OFF) 3 102

4-L topný/chladící ventil Topný ventil (Medium ON/OFF) 1 105
(3/2-bodový, 230V) 2 106

Chladící ventil (Medium ON) 1 103
2 106

(Medium OFF) 3 102

4-L topný/chladící ventil Topný ventil (Medium ON) 1 105
(2/3-bodový, 230V) 2 106

(Medium OFF) 3 104

Chladící ventil (Medium ON/OFF) 1 103
2 106
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9.2.7 Přívod napětí pro ventily 230 V

• Při spouštění 2- a 3-bodových (-polohových)
ventilů musí být přívod napětí na stavbě opatřen
můstkem.

9.2.8  Přívod napětí - ventily 24 V

• Při spouštění 2- a 3-bodových (-polohových)
ventilů musí být přívod napětí k ventilům
proveden na svorky 101 a 106.



7353106 - 02/2006 (CZ)
66 Návod k používání

MATRIX.V GEA MATRIX® - Globální moduly

9.2.9  Připojení čidla (NTC)

Modul má analogový vstup, na který může být připojeno čidlo
(NTC-rezistor 10 kΩ/25 °C) a přes který může být načítána teplota přiváděného
média.

• NTC připojujete na svorky 15 a 14.

9.2.10 Připojení čerpadel

Modul má dva digitální výstupy (přepínací kontakty), přes něž mohou být
spouštěna čerpadla topení resp. chlazení.

• Pro požadavek na teplo čerpadlo
topení aktivovat přes svorku 151/150.

• Pro požadavek na chlad čerpadlo
chlazení aktivovat přes svorku 153/152.
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9.3.2   Seřízení ukončení MATRIX.Net

• Je-li modul MATRIX.V fyzicky první nebo
poslední přístroj v síti MATRIX.Net (viz výkres
níže), musí být te� oba DIP-spínače zakončovacího
rezistoru sběrnice uzavřeny (ON).

UPOZORNĚNÍ!
Srovnejte k tomuto tématu “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

9.3 Uvedení do provozu a testování

9.3.1 Stav při expedici
Modul MATRIX.V je přednastaven takto.

  Adresa skupiny 0

  Zakončovací odpor sběrnice Oba spínače DIP: rozpojeny (OFF)

9.3.3   Nastavení adresy skupiny

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Provádět změnu adresy skupiny pouze ve stavu bez napětí!

• Skupinu přiřadit stanovením adresy skupiny
pomocí spínače pro adresu skupiny.

0 Skupina 0 8 Skupina 8

1 Skupina 1 9 Skupina 9

2 Skupina 2 A Skupina 10

3 Skupina 3 B Skupina 11

4 Skupina 4 C Skupina 12

5 Skupina 5 D Skupina 13

6 Skupina 6 E Skupina 14

7 Skupina 7 F Skupina 15

UPOZORNĚNÍ!
Nastavení spínače pro adresu skupiny mohou být přepsána  servisním softwarem
MATRIX.PC. Při manipulaci se spínačem pro adresu skupiny je softwarové nastavení
opět přepsáno a nastavená adresa platná.
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8.3.4   Testování provozu

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Před uvedením do provozu si ověřte, zda jsou všechna elektrická připojení a
seřízení správně provedena:
- Přívod napětí 24 V DC
- Sběrnicové připojení MATRIX.Net
- Digitální vstupy
- Odpory ukončení sběrnice
- Adresy modulu

Po ukončení všech kroků montáže, instalace a seřizování může být modul uveden
do provozu.
•   Připojit přívod napětí.

Stavovou LED jsou signalizovány tyto stavy:
RUN-LED (zelená): Modul v provozní pohotovosti.
Nenastane-li žádná indikace na RUN-LED, jedná se o
interní závadu software. Modul musí být vyměněn.
POWER-LED (žlutá): Modul je napájen napětím.
ERROR-LED (červená): Indikace závad
- Svítí trvale: Interní závada. Závada je způsobena

EPROM. Prosím, vyžádejte si autorizovaný servis.
- Bliká rychle: Závada na MATRIX.Net Zkontrolovat

připojení datového vedení (svorky 96, 98) na
zkrat, záměnu. U zakončovacího odporu dbát na
korektní nastavení.

- Bliká pomalu: Konflikt adres. (Existují 2 moduly
MATRIX.V se stejnou modulovou adresou.)

UPOZORNĚNÍ!
Servisní software MATRIX.PC, MATRIX.PDA a obslužná zařízení s displejem uvádějí
chybová hlášení jako nekódovaný text.

MATRIX.V GEA MATRIX® - Globální moduly
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10 Modul managera odváděného vzduchu (MATRIX.EM)

10.1 Technický popis

5.1.1   Rozsah výkonu

Modul MATRIX.EM patří ke globálním modulům GEA a slouží k regulaci odpadního
vzduchu přesahující skupiny.

Modul MATRIX.EM zajiš�uje co nejlépe si odpovídající množství přiváděného a
odváděného vzduchu. Přitom lze vybírat mezi optimalizačními strategiemi podle
"objemového průtoku" nebo "hluku". Navíc může být předem dán poměr
objemového průtoku mezi vzduchem přiváděným /odváděným.

Jako modul v síti dostává aktuální objemové průtoky přiváděného vzduchu
přístrojů na přívod vzduchu ze všech skupin a propočítává z nich potřebný stupeň
pro přiřazené ventilátory pro odvod vzduchu.

Servisním programem (servisním software MATRIX.PC) může být nastaveno, které
přístroje na odvod vzduchu z určitých skupin mají být identifikovány a tím
zahrnuty do procesu regulace.

Aby bylo možno provést přiřazení ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, je
zapotřebí servisního software MATRIX.PC. Zde může být nastaveno:
— stanovení skupin ventilátorů pro odvod vzduchu
— Na každou skupinu příslušné skupiny ventilátorů pro přívod vzduchu
— Parametrizace pro každou skupinu ventilátorů pro přívod vzduchu (Offset pro

přiváděný vzduch, poplachovou úroveň, odchylku směrem nahoru/dolů,
toleranční práh)

— Optimalizace ventilátorů pro přívod vzduchu (podle objemového průtoku nebo
hluku).

(Detaily k parametrizaci viz online-nápověda k servisnímu software MATRIX.PC.)

UPOZORNĚNÍ!
Uvedení do provozu resp. parametrizace modulu MATRIX.EM bez servisního
software MATRIX.PC není možná.
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10.1.2   Objem dodávky

V objemu dodávky jsou obsaženy tyto komponenty:
-   Modul MATRIX.EM — Modul k montáži/instalaci v krytu chráněném proti stříkající
    vodě na pevném podkladu
-   Návod k používání - Návod k používání se všemi informacemi k modulu
MATRIX.EM

10.1.3   Rozměry

Rozměry v mm

 Všeobecné údaje Okolní prostředí

 Max. počet 1 Teplota okolí 0 až +45 °C
 modulů v síti Teplota skladování -25 až +65 °C

 Materiál krytu Polycarbonát Relativní vlhkost 15 až 75 % rel. vlhkosti
 Rozměry krytu (š/v/h) 200 mm x 120 mm x 75 mm nekondenzující

 Hmotnost 715 g Podmínky okol. prostředí Prostředí neagresivní

 Upevnění 4 otvory Elektrická data

4mm Zkušební napětí 1 kV

  Kabelové přívody 8 membránových průchodek Napájecí napětí 230 V AC ± 15 %

M20 Jmenovitý odběr proudu 0,02 A

 Barevný odstín Světle šedý, podobný RAL 7035 Max. délka dat. přívodů 600 m

 Ochrana IP54 Jištění B 10 A

 Pracovní poloha Nikoliv čelní stranou k zemi, Elektromagnetická kompatibilita

jinak libovolná Rušivé vyzařování (EMI) dle EN 55 022
      EN 61 000

Odolnost vůči rušení (EMS) dle EN 61 000

10.1.4   Technické údaje MATRIX.EM
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10.1.5   Přehled o modulu MATRIX.EM

1: LED pro signalizaci stavu 2: připojení MATRIX.Net 3: Spínač pro ukončení sběrnice
4: Přívod napětí 5: Jištění 0,2 A T
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Abyste dosáhl řádné funkce modulu, měl byste v každém případě označených 7
kroků provést po sobě.

10.2.1   Montáž/Demontáž

Modul MATRIX.EM je v plastové skříňce (IP54) pro montáž na stěně nebo na
pevném podkladu.

Modul MATRIX.EM nesmí být montován přední stěnou ve směru k podlaze!
Všechna ostatní montážní uspořádání jsou přípustná.

• Volit vhodné spojovací prostředky (šrouby,
hmoždinky) podle hmotnosti přístroje a vlastností
podkladu.

• Odšroubovat víko krytu.
• Skříňku připevnit min. 2 (diagonálně) nebo 4

šrouby k podkladu.

10.2.2   Instalace

Připojení modulu MATRIX.EM se děje nástrčnými svorkami s tažnou pružinou klece
u analogových vstupů a nástrčnými svorkami se šrouby u sítě a přívodu napětí.
K připojení smí být používány na svorkách modulu MATRIX.EM pouze tyto průřezy:

Připojení Druh svorek Druh vodiče Vodičů ve svorce Průřez min ... max

Přívod napětí Svorky se Průřez vodiče: tuhý 1 0,2 až 2,5 mm2

MATRIX.Net šroubem 2 vodiče stejného průřezu: tuhý 2 0,2 až 1,5 mm2

Průřez vodiče: flexibilní 1 0,2 až 2,5 mm2

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

10.2 Montáž a instalace
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10.2.3   Připojení přívodu napětí

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VÝBOJEM STATICKÉ ELEKTŘINY!
Statické výboje přes/na elektronických součásti/ech mohou vést k jejich zničení.
Proto se musíte zbavit statického náboje (vybít), než budete připojovat modul
MATRIX.EM nebo se dotýkat jeho částí. Za tím účelem sáhněte na holé uzemněné
kovové součásti jako např. topná tělesa nebo trubky rozvodu médií.

• Připojit napájecí napětí 230 V AC (jištění B10A).

• Nezapínejte napětí! Napájecí napětí smí být
zapnuto teprve po ukončení všech instalačních prací
viz "Testování provozu" na straně 75.

10.2.4   Připojení sítě MATRIX.Net

Srovnejte k tomu také “Sí� (MATRIX.Net)” na straně 10.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!

Připojení sítě MATRIX.Net-není zabezpečeno proti přepólování! Dbejte na správné
připojení.

•  Při výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze kabelů pro přenos dat podle DIN
    19245 díl 3 a EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny a mají stínění
    opletením.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme tyto kabely pro přenos dat:

Výrobek: HELUKABEL

Typ: CAN-BUS flexible 2 x 2 x ... mm2

•   Připojení sítě MATRIX.Net.

 96 Nízké

 98 Vysoké

� Jestliže v síti Matrix.Net vznikne závada, bliká
   Error-LED vysokou frekvencí.
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• Kabel pro přenos dat (MATRIX.Net) montujte v
zařízeních GEA pro klimatizaci a větrání se
svorkami pro stínění z jedné strany, aby byl
zaručen nejlepší možný elektrický kontakt.

• Stínění spojte stínící svorkou velkoplošně s
hmotou!

• V zařízeních s velkým rozsahem sítě, nebo jestliže
je třeba počítat s velkým narušením
elektromagnetické kompatibility (EMV), by mělo
být stínění položeno oboustranně. Nejprve je
třeba zajistit, aby nevznikaly žádné rozdíly
potenciálů.

10.2.5 Obsazení servisní zdířky

Servisní zdířkou může být provedeno spojení s GEA
Service-Tool (servisním nástrojem). GEA Service-Tool
je v provedení jako PDA nebo jako PC-software.
Napájení PDA se děje servisní zdířkou modulu. K
odběru proudu PDA se přihlíží v celkovém odběru
proudu modulu.

MATRIX.EM GEA MATRIX® - Globální moduly

10.3.2   Seřízení ukončení MATRIX.Net

• Je-li modul MATRIX.EM fyzicky první nebo
poslední přístroj v síti MATRIX.Net (viz výkres
níže), musí být te� oba DIP-spínače zakončovacího
rezistoru sběrnice uzavřeny (ON).

UPOZORNĚNÍ!
Srovnejte k tomuto tématu “Sí� MATRIX.Net” na straně 10.

10.3 Uvedení do provozu a testování

10.3.1   Stav při expedici
Modul MATRIX.EM je přednastaven takto.

  Zakončovací odpor sběrnice Oba spínače DIP: rozpojeny (OFF)
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10.3.3   Testování provozu

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Před uvedením do provozu si ověřte, zda jsou všechna elektrická připojení a
seřízení správně provedena:
- Přívod napětí 24 V DC
- Sběrnicové připojení MATRIX.Net
- Digitální vstupy
- Odpory ukončení sběrnice
- Adresy modulu

Po ukončení všech kroků montáže, instalace a seřizování může být modul uveden
do provozu.
•   Připojit přívod napětí.

Stavovou LED jsou signalizovány tyto stavy:
RUN-LED (zelená): Modul v provozní pohotovosti.
Nenastane-li žádná indikace na RUN-LED, jedná se o
interní závadu software. Modul musí být vyměněn.
POWER-LED (žlutá): Modul je napájen napětím.
ERROR-LED (červená): Indikace závad
- Svítí trvale: Interní závada. Závada je způsobena

EPROM. Prosím, vyžádejte si autorizovaný servis.
- Bliká rychle: Závada na MATRIX.Net Zkontrolovat

připojení datového vedení (svorky 96, 98) na
zkrat, záměnu. U zakončovacího odporu dbát na
korektní nastavení.

- Bliká pomalu: Konflikt adres (v síti existuje druhý
modul MATRIX.EM ; deinstalace nutná).

UPOZORNĚNÍ!
Servisní software MATRIX.PC, MATRIX.PDA a obslužná zařízení s displejem uvádějí
chybová hlášení jako nekódovaný text.
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