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i-CON 100 TERMOSZTÁTOK BEKÖTÉSE
1. Az i-CON 100 távállítók szerelőkerettel rendelkeznek, melyek
standard 65mm-es szerelődobozba illeszkednek. A szerelődoboznak
vízszintes irányú csavarrögzítési lehetőséggel kell rendelkeznie!
A termosztátok bekötéséhez CAT-5 kábelt kell használni!
2. A készülék szerelőkeretében elhelyezett sorkapocs pontokra a jelölt
színsorrendnek megfelelően kell a vezetékeket bekötni. Különös figyelmet
fordítsunk a megfelelő kontaktus kialakításra! A színek sorrendje nem
felcserélhető, a hibás bekötés az i-CON 100 meghibásodásához vezethet.
3. A bekötött szerelőkeretet csavarok segítségével a szerelődobozba rögzítjük.
A rögzítést követően még egyszer bizonyosodjunk meg a vezetékek
sérülés és törés mentességéről.

4. A távállító páratartalom érzékelőjéről
távolítsa el a védőfóliát. A fólia gátolja
a páratartalom mérést és hibás működést
eredményez. Mielőtt beüzemeli a készüléket,
gondoskodjon a fólia eltávolításáról!
5. A távállító készülék felpattintása
a szerelőkeretre. Először mindig az alját
illesszük be, majd azt követően billentsük
végső helyére bepattanásig a távállítót!

CÍMZÉS

INTERNET CSATLAKOZTATÁSA

A távállítót a beszerelést követően címezni kell. A távállító címét
1..8 közé válasszuk. Ez a szám azonosítja a rendszerben a készüléket,
ezzel tudjuk meghatározni melyik helyiség szabályzásáról gondoskodik.

Amennyiben a készüléket már csatlakoztattuk az
internethez, lehetőségünk nyílik az online szerviz
igénybevételére. Szakembereink az internetes
kapcsolaton keresztül képesek a készülék
szervizfelületében minden olyan módosítást,
beállítást elvégezni, ami szoftveres úton
lehetséges. Ezen felül diagnosztikát végeznek,
ellenőrzik a működési paramétereket valamint
amennyiben szükséges, a programot is frissítik.

A beszerelést követően a szerelők végzik el a címzést
a következő gombkombinációk segítségével:
1. Belépés a szerviz menübe (4 lépésből áll):
• Hópehely gomb együttes megnyomása a hőmérséklet-FEL gombbal
• majd hőmérséklet-LE
• ezután ECO gomb megnyomása
• végül ismét H/C gomb együtt a hőmérséklet-FEL gombbal.
A folymat állapotát egy kis sárga csík mutatja a hőmérséklet kijelzés alatt.
2. Sikeres belépést követően fekete háttérben egy kis villáskulcs jellel együtt
megjelenik a termosztát címe. Az i-CON az 1..8 címeket veszi figyelembe.
A címet a hőmérséklet LE/FEL gombokkal állíthatjuk be.
3. A beállítás végeztével a H/C-vel tároljuk el az új címet.
A H/C megnyomása nélkül 5 másodperc múlva a cím
megváltoztatása nélkül kilép a beállítás menüből.
Alapértelmezett esetben az 1. címzésű távállító a MESTER készülék.
GYEREKZÁR
Indokolatlan használat vagy avatatlan kezek elől a termosztát kezelőgombjait
ki lehet kapcsolni. Ehhez aktiválni kell a funkciót a hőmérséklet-LE és az
ECO gomb 5 másodpercig nyomva tartásával. Kikapcsolása ugyan ezzel a
kombinációval történik.

1. Az i-CON ETHERNET aljzatára csatlakoztatjuk
az internet Router felé vezető szabványos UTP
kábelt. Több i-CON készülékből álló hálózat
esetén az 1-es című (Master) készülék tartja
a kapcsolatot a külvilággal.
2. Működőképes internetkapcsolat esetén az
i-CON fél percen belül felcsatlakozik
a szerverre.
3. A http://enzoldhazam.hu/ oldalon
bejelentkezünk a rendszerbe. Első
alkalommal a belépési név és a jelszó is
a készülék sorozatszáma. Az első belépés
során meg kell változtatni a jelszót és
egyedi nevet kell adni az ingatlannak!

MŰSZAKI ADATOK
i-CON és a fali távállítók energia ellátása:
AC 230V / DC 15V 0.8A-es tápegységről (tartozék).

A BMS vonal GND pontja (36) független
a belső GND-től, azzal nem közösíthető!

Relé kimenetek (1..5, 8..12 sorkapocs pontok) terhelhetősége: max. 0.5A / kimenet,

RS-485: a 36,36,38 sorkapocs pontok
és a jobb oldali RJ-45 aljzat
párhuzamosan van kötve.

AC 230V vagy 24V-os termoelektromos szelepek vagy relék működtetésére.
A kimenetekre kapcsolt feszültséget a közös bemeneti pontra adott feszültségszint
határozza meg. Ez a készüléken belül közösített 6 és 7 sorkapocspont.
Analóg kimenet (31-es pont): keverőszelep vezérlés DC 0..10V, max. 5mA.
Analóg bemenetek (23: vízhőmérséklet érzékelő, 25: külső hőmérsékletérzékelő):
NTC hőmérséklet érzékelőkhöz, max. 3.3V.
Az érzékelők használata opcionális, igény esetén tartozékként rendelhető.
Távvezérlő bemenetek (26,28,29): feszültségmentes kontaktusok
(kontaktusok terhelése: max. 3.3V | 0.33mA).
A DC-15V negatív, az AO, DI, távállító és hőmérsékletérzékelő
GND pontjai (22,24,27,30,32) a készüléken belül közösítettek.
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Protocol: MODBUS-RTU, MODBUS-TCP
szerver (Ethernet-en standard 502-es
TCP port). Alapértelmezett üzemmód:
38400N8,1. Az 1-es című i-CON Master
módban működik a hálózaton.
ETHERNET (RJ-45 aljzat):
10/100 Base-T, távfelügyelet részére.
Méretek: 175x90x65 mm
Szerelés: kapcsolószekrénybe,
szerelősínre
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