06 SYSTEMY STEROWANIA

Interfejs Modbus

System zarządzania pokojami hotelowymi
System zarządzania pokojami hotelowymi jest rozwiązaniem przyczyniającym się do oszczędności zużycia
energii. Kiedy karta-klucz do pokoju hotelowego Key-Tag znajduje się w swoim porcie, klimatyzator się
włącza. Po jej wyjęciu urządzenie automatycznie się wyłącza. W ten sposób unika się zbędnych kosztów
związanych z klimatyzowaniem pustych pokoi.

Moduł komunikacyjny Modbus umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych firmy Samsung do systemów
nadzorczych (BMS, SCADA, PLC, HMI, panele
dotykowe i innych) pracujących w standardzie Modbus.
Jest kompatybilny z systemami klimatyzacji lub ERV wyposażonymi w interfejs sterowania centralnego
MIM-N01 lub MIM-N10. Interfejs Modbus obsługuje do 16 interfejsów sterowania centralnego i 64 jednostek wewnętrznych.

SM-ACN-MBS

Interfejs sygnału zewnętrznego

Schemat połączeń

DVM, FJM, CAC, ERV, AHU

MIM-N01
Dotyczy FJM

Modbus master
TCP/RTU
NASA

MIM-B14

• Bezpośrednie
sterowanie jednostką wewnętrzną poprzez sygnał zewnętrzny wł./wył.

Ilość jednostek

Model

do 4
do 8
do 32
do 64

SM-ACN-MBS-4
SM-ACN-MBS-8
SM-ACN-MBS-32
SM-ACN-MBS-64

Interfejs sterowania
centralnego

Jednostki
zewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

*Interfejsy dostępne na terenie Polski jedynie w sieci dystrybucji firmy Intesis

Interfejs KNX


• Synchronizacja
pracy jednostki wewnętrznej z czujnikiem otwarcia okna

• Awaryjne
sterowanie za pośrednictwem prostego wejścia kontaktowego

• Informacja
o statusie działania lub błędu jednostki wewnętrznej poprzez wyjście zewnętrzne

Moduł komunikacyjny KNX umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych firmy Samsung do systemów pracujących w standardzie KNX-EIB. Jest kompatybilny z systemami klimatyzacji lub ERV wyposażonymi w interfejs sterowania
centralnego MIM-N01 lub MIM-N10. Interfejs KNX obsługuje do 16 interfejsów sterowania centralnego i 64 jednostek
wewnętrznych.

Przykład

SM-ACN-KNX
Schemat połączeń

DVM, FJM, CAC, ERV, AHU

MIM-N01
Dotyczy FJM

Zarządzanie
pokojami

Systemy
sterowania

KNX
Wł./wył.
Czytnik kart
kluczy

Wł./wył.
Czujnik otwarcia
okna

Błąd

Wł./wył.
Informacja
o usterce

Jednoczesne
sterowanie
urządzeniem
zewnętrznym

NASA

Interfejs sterowania
centralnego

(Informacja o usterce dostępna wyłącznie dla jednostek z wbudowanym zaworem rozprężnym EEV.)
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Ilość jednostek

Model

do 4
do 8
do 16
do 64

SM-ACN-KNX-4
SM-ACN-KNX-8
SM-ACN-KNX-16
SM-ACN-KNX-64
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Jednostki
zewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

*Interfejsy dostępne na terenie Polski jedynie w sieci dystrybucji firmy Intesis
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Systemy sterowania

Systemy klimatyzacji
pod pełną kontrolą

Nadrzędne systemy
sterowania

Sterowniki
centralne

Sterowniki
indywidualne

Systemy zarządzania
budynkiem

Systemy sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi Samsung pozwalają na połączenie dowolnych jednostek grupy SAC w jeden spójny i funkcjonalny
układ sterowania. Na kolejnych stronach przedstawiamy najnowsze systemy sterowania – od najprostszych rozwiązań indywidualnych po zaawansowane
systemy integrujące rozbudowane i różnorodne układy klimatyzacji.

Przegląd
rozwiązań

Systemy
sterowania
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Struktura systemu sterowania
DMS 2.5
DMS Bnet

S-NET3

DMS Lnet

Ethernet

DMS 2.5

Sterowanie nadrzędne

Sterowanie centralne

Maks.16 modułów interfejsu na jeden kanał (DVM, Chillery)
Maks. 128 jednostek wewnętrznych na jeden kanał (MCU, ERV, FCU Kit)
Max.16 kontrolerów

DMS 2.5 oparty na sieci Serwer Systemu Klimatyzacji (Data
Management Server DMS 2.5) pozwala na zdalne lub lokalne
sterowanie 256 jednostkami wewnętrznymi za pośrednictwem
sieci internet, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Wystarczy dowolny komputer z przeglądarką www
i dostęp do sieci gdziekolwiek na świecie.

Max.16 kontrolerów
F1/F2

F3/F4
R1/R2
CH1
R1/R2

Sterowanie
lokalne

Wi-Fi kit

Dotykowy
sterownik
centralny

Sterownik
centralny

Wi-Fi kit

Sterownik centralny z panelem dotykowym
Możliwość sterowania 128 jednostkami wewnętrznymi. 7-calowy kolorowy wyświetlacz, menu w języku polskim, odczyt historii błędów i parametrów pracy systemu klimatyzacji.

F1/F2
R1/R2

E R V I/M
ERV
Interfejs sterowania centralnego

CH2

F3/F4

Sterowniki przewodowe i bezprzewodowe

F3/F4

R1/R2
CH5

Sterownik DVM Chiller

DVM Chiller

CH3

To najprostsze elementy systemu sterowania umożliwiające indywidualne bądź grupowe sterowanie jednostkami wewnętrznymi.

F3/F4
F1/F2

PIM

Fancoil (klimakonwektor dowolnego dostawcy)
CH4

R1/R2

FCU I/M

Przegląd
rozwiązań

Systemy
sterowania
Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2017

FCU Kit

Sterowanie nadrzędne: Sterownik może kontrolować wiele
jednostek zewnętrznych i odpowiadające im wewnętrzne.

Sterownik centralny

Sterowanie centralne: Sterownik może kontrolować jedną
jednostkę zewnętrzną i odpowiadającą jej wewnętrzną.

Sterownik centralny to prosty sterownik umożliwiający włączanie
i wyłączenie jednocześnie do 256 jednostek wewnętrznych zgromadzonych w 16 grupach oraz monitorowanie ich stanu pracy.
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Nadrzędne systemy sterowania

Łatwe sterowanie i monitorowanie
• Indywidualne lub grupowe sterowanie pracą do 256 jednostek wewnętrznych przez sieć internet

Nadrzędne systemy sterowania umożliwiają kompleksowe zarządzanie systemami klimatyzacji
w małych, średnich i dużych budynkach. W zależności od potrzeb, dostęp do urządzeń klimatyzacji może
odbywać się lokalnie lub za pośrednictwem internetu, z dowolnego miejsca na świecie.

• Sterowanie pracą Wł./Wył., nastawami temperatury, kierunkiem nawiewu i prędkością wentylatora
• Sterowanie centralami rekuperacyjnymi ERV oraz chłodnicami central wentylacyjnych AHU

DMS 2.5 Serwer Systemu Klimatyzacji

Zdalny dostęp

DMS 2.5

System klimatyzacji

MIM-D01AN
Zaawansowane zarządzanie pracą jednostek wewnętrznych

• Menu użytkownika w języku polskim
• W
 budowany serwer sieciowy sterowany zdalnie
z dowolnego komputera z przeglądarką www

• Dowolne definiowanie stref lub grup urządzeń
• Sterowanie i monitoring grupowy lub indywidualny
• Definiowanie limitów temperatury
• Ograniczenia dostępu do wybranych funkcji urządzeń
• Tworzenie harmonogramów pracy (tygodniowe, dzienne)

• P ełen dostęp za pośrednictwem programu S-NET3,
sterownika MCM-A300N lub komputera

• Indywidualne i grupowe sterowanie do 256 jednostek
wewnętrznych, także ERV, AHU, Chiller i FCU Kit

•M
 ożliwość definiowania programów logicznych optymalizujących zużycie energii

•D
 efiniowanie uprawnień dostępu dla wybranych
użytkowników

Strefa B

• Jednoczesny dostęp dla użytkowników o różnych uprawnieniach

•U
 stawianie limitów temperatury
• T worzenie tygodniowych i dziennych harmonogramów pracy
•O
 dczyt historii błędów i parametrów pracy systemu klimaty-

Strefa A

zacji (temperatura, ciśnienie, prądy, stopień otwarcia zaworów)

Strefa A

• P owiadomienia e-mail o awarii systemu
• F unkcja podziału zużycia energii elektrycznej
• F unkcja „czarnej skrzynki”, bieżące archiwizowanie danych

• Zablokowany tryb pracy – tylko chłodzenie
• Dozwolone sterowanie sterownikami
indywidualnymi

o pracy systemu na karcie SD

• Minimalna nastawa temperatury +220C

• P amięć ustawień czasowych podczas przerw w dostawie
prądu (przez 24 h)

Nowy model serwera DMS (Data Management Server)
oferuje zaawansowane funkcje automatycznego sterowania jednostkami wewnętrznymi systemu klimatyzacji,
a także centralkami wentylacyjnymi ERV i chłodnicami
central wentylacyjnych (AHU kit), Chillerami oraz FCU Kit.

• F unkcja awaryjnego wyłączenia systemu klimatyzacji
np. sygnałem z czujek pożarowych

•U
 stawianie temperatury nawiewu dla jednoatek kanałowych
oraz zestawów AHU DVM

• S terowanie chillerami + FCU KIT

Strefa B
• Zablokowany tryb pracy – tylko chłodzenie
• Zablokowane sterowanie sterownikami
indywidualnymi
• Nastawa temperatury +240C

DMS Struktura systemu sterowania

Definiowanie uprawnień dostępu
S-net3

Sterowanie Ethernet (Sieć LAN)

BMS

Sterowanie wewnętrzne agregatów (OF1/OF2)

DMS2.5

Touch

PIM

BACnet

LonWorks

Sterowanie centralne (F1/F2)
AMU Panel

ODU
IDU

IDU

IDU

On/Off

Touch

Touch

Wired R/C Wired R/C

216

FCU Kit

S-net pro

Sterowanie lokalne (F3/F4)
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Module
Chiller

AHU

Pump
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Użytkownik
Ograniczony dostęp

Kierownik

Pełen dostęp

O

Sterowanie/monitoring

O

O

Zarządzanie strefami

O

O

X

Harmonogramy pracy

O

O

O

Podgląd kosztów
zużycia energii

O

O

X

Konfiguracja systemu

O

X

X

DMS2

Systemy
sterowania

Serwer DMS umożliwia tworzenie różnych poziomów
uprawnień do zmiany parametrów urządzeń klimatyzacji
– od najniższych uprawnień dla użytkownika danej jednostki
wewnętrznej do najwyższych dla administratora budynku.
Dostęp do wszystkich profili jest możliwy jednocześnie.

Sterowanie nadrzędne (R1/R2)
On/Off

Funkcje
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Funkcja „czarnej skrzynki” na karcie SD
• Bieżące zapisywanie najważniejszych danych
o pracy systemu klimatyzacji na karcie pamięci SD
• Nadane przez administratora nazwy własne
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
• Dane zużycia energii elektrycznej
• Historia pracy urządzeń (Wł./Wył)
• Historia pracy DMS
• Konfiguracja (harmonogramy, limity temperatury,
uprawnienia etc.)

Czytelne ikony jednostek wewnętrznych
Bieżące zapisywanie
informacji

Automatyczne
przywracanie ustawień

Wyróżnienie kolorem trybu
pracy urządzenia

Intuicyjne i czytelne ikony
z podziałem na typy
jednostek wewnętrznych

Funkcjonalny
i intuicyjny panel
sterowania

Funkcja zdalnego serwisu
Funkcja Zoom pozwalająca powiększyć
i pomniejszyć ikony urządzeń

• Zdalny dostęp do systemu klimatyzacji dla firmy
serwisowej bez dodatkowego oprogramowania

Usterka
-> e-mail

• Automatyczne powiadomienie serwisu o usterce
przez e-mail

Programy logiczne optymalizujące
zużycie energii

Zdalny serwis

• Zdalny monitoring stanu pracy wszystkich
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

Zarządzanie historią pracy urządzeń

Historia pracy urządzeń

• Serwer DMS 2.5 zapisuje informacje o parametrach pracy
jednostek oraz komunikaty o ewentualnych błędach
w pracy urządzeń.

• Czas Wł./Wył.
• Dzienny łączny czas pracy
• Czas pracy według harmonogramu

• Funkcja ta pozwala precyzyjnie zdiagnozować przyczynę
usterki i prześledzić jej przebieg w czasie.

Historia błędów

temp. wewn.

• DMS 2.5 umożliwia tworzenie programów pracy
powiązanej różnego typu urządzeń np. klimatyzatora,
centralki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (ERV)
i chłodnicy centrali wentylacyjnej (AHU), a także
Chillera i FCU Kit.

temp. zewn.

• Za pomocą zależności arytmetycznych i logicznych
indywidualnie ustala się schematy pracy zwiększające
oszczędność zużycia energii

Program logiczny
Schemat pracy

• Nazwa jednostki
• Kod błędu
• Data wystąpienia/usunięcia usterki
• Status usterki (usunięta/nieusunięta)

temperatura zewnętrzna < temperatura wewnętrzna

temperatura zewnętrzna > temperatura wewnętrzna

DMS włączy centralkę ERV bez odzysku ciepła (freecooling)

DMS włączy klimatyzator w trybie chłodzenia

Technologie DMS 2.5
• Procesor taktowany częstotliwością 800 MHz
• Transmisja danych w standardzie Fast Ethernet
(100 Mb/s)

Podział zużycia energii elektrycznej

• Transmisja danych w standardzie RS485

• Podział zużycia energii elektrycznej jednostek wewnętrznych (do 256 jednostek)

Status pracy jednostki wewnętrznej

• Archiwizacja zużycia energii, czasu pracy
i wydajności
• Zapis danych w formacie Microsoft Excel

4 piętro

610
kWh

3 piętro

460
kWh

2 piętro

360
kWh

1 piętro

180
kWh

2. Eksport danych do formatu
Excel

DMS2

Systemy
sterowania

140
kWh

1. Gromadzenie danych i podział
zużycia energii elektrycznej

• Przechowywanie danych o zużyciu energii
z okresu jednego roku

Indywidualne sterowanie według własnych potrzeb

5 piętro

• Możliwe jest indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną danego użytkownika z poziomu jego własnego
komputera podłączonego do sieci.

Funkcja zewnętrznego interfejsu kontaktowego
Użytkownik 1
Użytkownik 3

Komputer użytkownika
Możliwość zmiany
ustawień zgodnie
z przydzielonymi
uprawnieniami.

• Awaryjne wyłączenie systemu na podstawie sygnału
o zaistnieniu pożaru

System BMS

Ograniczenie dostępu

• Pełne sterowanie jednostką wewnętrzną za pośrednictwem
prostego wejścia kontaktowego
• Wyjście informacji o statusie systemu (praca/błąd)

Użytkownik 4

Użytkownik 2

• Zewnętrzny interfejs kontaktowy z 16 stykami wejście/wyjście
System ochrony pożarowej

Wszystkie jednostki systemu klimatyzacji
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Status pracy
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Sterowniki centralne
i indywidualne

Sterowniki centralne
Sterowniki centralne firmy Samsung oferują możliwość sterowania i monitorowania pracy do 16 grup urządzeń
jednocześnie. Tworząc grupy po 16 urządzeń, możemy sterować nawet 256 jednostkami wewnętrznymi z jednego
miejsca.

Sterownik centralny
MIM-H03N (NASA) / MIM-H03 (RS485)
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

moduł wifi;
sterowanie za pomocą smartfona;
podłączenie maksymalnie 16 jednostek;
sterowanie pracą grupy urządzeń (ON/OFF);
ustawienie harmonogramu tygodniowego;
aktualny, dzienny, tygodniowy i miesięczny, monitoring zużycia energii
(dotyczy tylko wybranych modeli);
➢➢ maksymalnie 5 użytkowników do jednego modułu;
➢➢ obsługa przez jeden telefon maksymalnie do 4 modułów.

Sterownik centralny MCM-A300N z ekranem dotykowym
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

dotykowy 7-calowy wyświetlacz;
dobór opcji analogiczny do telefonów typu smatrfon;
menu użytkownika w języku polskim;
kontrola maksymalnie do 128 jednostek
wewnętrznych, także ERV i AHU;
2 wejścia i 1 wyjście cyfrowe;
ustawianie harmonogramów pracy;
blokada sterowników;
ograniczenia z poziomu sterownika użycia
wybranych funkcji;
kontrola stref;
wyświetlanie historii błędów.

MCM-A202DN (NASA)/MCM-A202D (RS485)
➢➢ m
 aksymalnie 16 grup jednostek wewnętrznych (maksymalnie
128 jednostek wewnętrznych);
➢➢ sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi – włącz/wyłącz;
➢➢ blokada sterowników bezprzewodowych/przewodowych;
➢➢ wybór trybu pracy grzanie/chłodzenie.

MCM-A300N

Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2017
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Sterowniki
centralne

Systemy
sterowania

Sterownik centralny
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Sterowniki indywidualne
Interfejs sterowania centralnego

Różnorodność wzorów i funkcji sterowników indywidualnych Samsung pozwala wybrać rozwiązanie
najbardziej odpowiednie do potrzeb i wygody użytkownika.

MIM-N01:
➢➢ u
 możliwia komunikację pomiędzy jednostkami wewnętrznymi/zewnętrznymi
z różnym protokołem komunikacyjnym (RS485 z NASA);
➢➢ 1 interfejs do 1 jednostki zewnętrznej;
➢➢ maksymalnie dla 48 jednostek wewnętrznych;
➢➢ maksymalnie dla 16 grup jednostek wewnętrznych;
➢➢ automatyczne wykrywanie rodzaju protokołu komunikacyjnego;
➢➢ maksymalna długość przewodu komunikacyjnego – 1000 m.

Interfejs sterowania centralnego

Sterowniki bezprzewodowe MR-EH00, AR-KH00E*:
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

włączenie/wyłączenie;
regulacja temperatury;
wybór trybu pracy;
wybór prędkości wentylatora;
wybór kierunku nawiewu powietrza;
nastawa czasu pracy jednostki;
kasowanie alarmu filtra;
możliwość indywidualnego sterowania 4 jednostkami wewnętrznymi
(4 kanały komunikacji).

* Tylko dla jednostek kasetonowych 360.

MIM-N10:
➢➢ p
 ozwala na komunikację centralek ERV z elementami centralnego sterowania
opartymi na protokole komunikacyjnym NASA RS485
➢➢ maksymalnie dla 16 centralek ERV;
➢➢ maksymalnie dla 16 grupautomatyczne wykrywanie rodzaju protokołu
komunikacyjnego;
➢➢ maksymalna długość przewodu komunikacyjnego – 1000 m.

MR-EH00

AR-KH00E

Sterownik przewodowy MWR-SH10N(NASA):
➢➢ ekran dotykowy;
➢➢ dedykowany do współpracy z klimatyzatorem;
➢➢ kontrola i monitoring: włączanie/wyłączanie, ustawienie temperatury, tryb pracy, bieg
wentylatora, kierunek nawiewu powietrza, kasowanie alarmu filtra, wyświetlanie błędów;
➢➢ nastawa czasu pracy jednostki - timer;
➢➢ limit górnej i dolnej temperatury;
➢➢ wbudowany czujnik temperatury;
➢➢ blokada przycisków;
➢➢ wbudowany odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego;
➢➢ blokada sterownika bezprzewodowego;
➢➢ podświetlany wyświetlacz;
➢➢ wybór trybu sleep, quiet, outing;
➢➢ sterowanie indywidualne lub grupowe do 16 jednostek.

Sterownik przewodowy MWR-WE11N (NASA):
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Sterowniki
indywidualne

Systemy
sterowania

➢➢ obsługa klimatyzatorów i centralek ERV;
➢➢ kontrola i monitoring: włączanie/wyłączanie, ustawienie temperatury, tryb pracy, bieg
wentylatora, kierunek nawiewu powietrza, kasowanie alarmu filtra, wyświetlanie błędów;
➢➢ limit górnej i dolnej temperatury;
➢➢ wbudowany czujnik temperatury;
➢➢ blokada przycisków;
➢➢ blokada sterownika bezprzewodowego;
➢➢ podświetlany wyświetlacz;
➢➢ wybór różnych poziomów uprawnień;
➢➢ ustawienie tygodniowych harmonogramów pracy (tylko klimatyzator, klimatyzator+ERV,
tylko ERV);
➢➢ kontrola zużycia energii;
➢➢ wybór trybu sleep i quiet;
➢➢ indywidualna regulacja kierownic nawiewu;
➢➢ tryb serwisowy;
➢➢ sterowanie indywidualne lub grupowe do 16 jednostek.

Dla protokołu
komunikacyjnego RS485
model MWR-WE10.
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Sterownik przewodowy MWR-SH00N (NASA)/
MWR-SH00 (RS485):
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

włączenie/wyłączenie;
regulacja temperatury;
wybór trybu pracy;
wybór prędkości wentylatora;
wybór kierunku nawiewu powietrza;
nastawa czasu pracy jednostki;
kasowanie alarmu filtra.

MWR-SH00N
(NASA)

MWR-SH00
(RS485)

Sterownik przewodowy MWR-VH12N (NASA):
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

dedykowany do centralek ERV;
kontrola i monitoring: włączanie/wyłączanie,
tryb pracy, bieg wentylatora, wyświetlanie błędów;
nastawa czasu pracy jednostki - timer;
blokada przycisków;
wybór trybu outing;
synchronizacja pracy z jednostkamiwewnętrznymi;
sterowanie indywidualne lub grupowe do 16 jednostek.

Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego
MRK-A10N (NASA)/ MRK-A00+MRW-10(RS485):
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

zdalne włączanie / wyłączanie;
wskazanie stanu pracy;
wskazanie błędu;
wskazanie pracy wentylatora;
wskaźnik czyszczenia filtra;
w zestawie dołączony jest przewód
umożliwiający połączenie odbiornika z jednostką wewnętrzną (10m).

Czujnik temperatury pomieszczenia MRW-TA:
➢➢ pomiar temperatury wewnątrz pomieszczenia w miejscu kluczowym dla użytkowania.

Sterowniki
indywidualne

Systemy
sterowania

MWR-WH00 (RS485)
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

Wł./wył., tryb pracy, bieg wentylatora, ustawianie i odczyt temperatury
Wbudowany czujnik temperatury
Blokada przycisków
Ustawianie czasu wyłączenia
Wybór trybu sleep i quiet
Prosty harmonogram pracy
Wybór różnych poziomów uprawnień
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Systemy zarządzania budynkiem

Bramka BACnet

System BMS daje możliwość centralnego sterowania układem klimatyzacji oraz monitorowania jego pracy.
Optymalna kontrola pomaga osiągnąć wysoką wydajność pracy oraz obniżyć koszty zużycia energii. Systemy
klimatyzacji Samsung mogą komunikować się z BMS za pośrednictwem interfejsów BACnet, LonWorks,
Modbus oraz KNX/EIB.

MIM-B17BN (DMS-Bnet)
• Komunikacja z BMS w standardzie BACnet
• Sterowanie do 256 jednostek wewnętrznych i ERV
• Komunikacja za pośrednictwem do 16 interfejsów
sterowania centralnego
• Jednoczesne sterowanie przez BACnet i S-NET3
lub S-NET mini
• Zawiera wybrane funkcje DMS2

Funkcje
• Wł./wył.
• Tryb pracy
• Ustawianie temperatury
• Kierunek nawiewu
• ERV tryb pracy
• ERV bieg wentylatora

Monitoring

• Kasowanie alarmu filtra
• Definiowanie uprawnień
użytkowników
• Blokowanie trybu pracy
• Ustawianie limitów temp.
• Funkcja awaryjnego
wyłączenia
• Definiowalne wyjście
analogowe

• Wł./wył.
• Tryb pracy
• Odczyt temperatury
• Kierunek nawiewu
• Bieg wentylatora
• ERV tryb pracy
• ERV bieg wentylatora
• Wskaźnik czyszczenia
filtra

• Podgląd uprawnień
dostępu
• Funkcja podziału zużycia energii elektrycznej
• Podgląd limitów
temperatury
• Wyświetlanie kodów
błędów

BACnet struktura systemu sterowania
MIM-N01
*Dotyczy FJM

MIM-B17BN

DVM, FJM, CAC, ERV, AHU

Komunikacja NASA
Interfejs sterowania
centralnego

Ethernet

Max.16

BACnet BMS

Bramka BACnet
Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2017
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Zarządzanie
budynkiem

Systemy
sterowania

Bramka LonWorks
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Interfejs liczników energii elektrycznej

Bramka LonWorks
MIM-B18BN

MIM-B16N

• Komunikacja z BMS w standardzie LonWorks
• Sterowanie do 128 jednostek wewnętrznych i ERV

• Umożliwia przetwarzanie sygnału z liczników energii
elektrycznej dla DMS2

• Komunikacja za pośrednictwem do 16 interfejsów
sterowania centralnego

• Możliwość podłączenia do 8 liczników energii
elektrycznej z wyjściem impulsowym

• Jednoczesne sterowanie przez Lonworks
i S-NET3 lub S-NET mini

• Wyświetlanie zużycia energii dla każdego
z podłączonych liczników

• Zawiera wybrane funkcje DMS 2.5

Wymagania dla liczników energii
elektrycznej z wyjściem impulsowym:
• Wyjście SO licznika zgodne z IEC 62053-31
lub DIN 43864
• Stała wyjścia impulsowego w przedziale
1–10000 Wh/impuls
• Czas trwania impulsów 20–400 ms
• Przerwa między impulsami minimum 3 ms

Funkcje
• Wł./wył.
• Tryb pracy
• Ustawianie temperatury
• Kierunek nawiewu
• ERV tryb pracy
• ERV bieg wentylatora

Monitoring
• Wł./wył.
• Tryb pracy
• Odczyt temperatury
• Kierunek nawiewu
• Bieg wentylatora
• ERV tryb pracy
• ERV bieg wentylatora
• W skaźnik czyszczenia
filtra

• Kasowanie alarmu filtra
• Definiowanie uprawnień
użytkowników
• Blokowanie trybu pracy
• Ustawianie limitów
temp.
• Funkcja awaryjnego
wyłączenia
• Definiowalne wyjście
analogowe

LonWorks struktura systemu sterowania

Impuls

• Podgląd uprawnień
dostępu
• Funkcja podziału zużycia energii elektrycznej
• Podgląd limitów
temperatury
• Wyświetlanie kodów
błędów

Przerwa

MIM-N01

MIM-D01AN

MCM-A202DN

DVM, FJM, CAC, ERV, AHU

Dotyczy FJM

Sterownik centralny
PIM
DMS 2.5
MIM-N01
Dotyczy CAC, FJM

MIM-B16N

Ethernet

Sygnał impulsowy

Max.16

Licznik energii elektrycznej
z wyjściem impulsowym

DVM, FJM, CAC

S-NET3
LonWorks BMS

Maksymalnie 8 liczników energii
elektrycznej dla jednego MIM-B16N

Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2017
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Interfejs sterowania
centralnego

FTT-10A

Przerwa

PIM struktura systemu odczytu zużycia energii elektrycznej

Komunikacja NASA

Bramka
LonWorks

Impuls

Wymagana przerwa minimum 3 ms

Maksymalnie 8 interfejsów MIM-B16N
MIM-B18BN

Impuls

