ITERRA NEMA NODE
ROZMĚRY A UKOTVENÍ
Rozměry Øxh (mm | inch)

81.2x75.4 | 3.2x3

Hmotnost (gr | oz)

150 | 5.3

Ukotvení

zašroubování do zásuvky NEMA 5-pin (ANSI
C136.41)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Uzel NODE Schréder ITERRA NEMA je základním komunikačním
modulem řídicího systému ITERRA, který převádí drátový signál
DALI na bezdrátovou komunikaci BLE v síťové síti.
Uzel nabízí řešení pro bezproblémové ovládání sportovního
osvětlení prostřednictvím sítě BluetoothTM 4.0. Každý ovládací
uzel ukládá informace o své konfiguraci a konfiguraci zbytku sítě.
Síť poskytuje vysokou úroveň odolnosti a zjednodušuje výměnu
řídicích uzlů, protože jejich programování není nutné. Elektrické
připojení a mechanické upevnění se provádí beznástrojovým
napojením a zablokováním standardní sedmipólové zásuvky
NEMA (ANSI 136.41).
Nastavení a ovládání lze spravovat z mobilního telefonu nebo
tabletu pomocí bezplatné mobilní aplikace Schréder ITERRA.
Přidání uzlu do sítě probíhá individuálně pomocí mobilní aplikace
v rozsahu jedné jednotky (až 100 m) od sítě. Pro ovládání uzlů
je nutné být pouze v rozsahu jednoho z nich a používat mobilní
aplikaci Schréder ITERRA nebo dálkové ovládání Schréder ITERRA
PRESS. Když uzel obdrží aktualizaci firmwaru, je automaticky
přenášen na další (až 250 uzlů na síť). Komunikační bezpečnost
zajišťují šifrované zprávy.
Různé komunikační profily lze nastavit tak, aby odpovídaly
požadavkům na svítidlo. Uzel nabízí funkce CAS-UNI-NEMA-5P81-DA pro funkci inteligentního přepínání.
Primární využití je pro ovládání aplikací venkovního osvětlení (kryt
odolný proti UV záření IP 66), i když vnitřní aplikace jsou také
možné.

HLAVNÍ VÝHODY

Doporučená výška (m | ft)

5 | 16.4

CE značka

Yes

LvD

Yes

Reach

Yes

ReD

Yes

RoHS

Yes

UL

Pending

OBAL A POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
Obal

Polykarbonát (anti-UV ochrana)

Standardní barva

Poloprůhledná černá

Stupěň krytí

IP 66 (s hydrofonním ventilátorem)

Odolnost proti nárazu

IK 09

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Elektrická třída

Třída II EU

Jmenovitá napětí

110-240VAC - 47-60Hz

Spotřeba energie

Režim nečinnosti: <0.8W@230VAC
S jednou DALI jednotkou: <1W@230VAC

Ovládací rozhraní výstupu

DALI/DALI-2 dle normy IEC 62386-101, -102,
-201, -203, -207, -250, -251, -252, -253

Řídící napětí

16V DC

Řídící proud

100mA max.

EMC AND IMMUNITY
Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 55015:2013, EN 61547:2011, EN 61000-3-2,
3-3, EN 301489-1, -17

Přepěťová ochrana

L-N: 0.5kV
N-PE: 2kV
L-PE: 2kV

RADIOFREKVENČNÍ SPECIFIKACE
Komunikační rozhraní

Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)

Frekvenční rozsah

2402–2483 MHz

Typ sítě

Self-healing, frequency-hopping, spreadspectrum mesh technology

Max. výkon převodu

+4dBm

Bezdrátová třída

Třída 2

>>

Nákladově efektivní: jeden uzel
může ovládat až 8 ovladačů DALI

KOMUNIKAČNÍ PARAMETRY
Datová ochrana

AES128 bit šifrování + eliptická typografie

>>

Škálovatelné: síť Schréder ITERRA
může spravovat až 250 uzlů

Aktualizace firmwaru

OTA (vzduchem)

Real-time čítač

Aktualizován s Schréder ITERRA aplikací

DALI informace

Operační data DALI dostupná pro
každý uzel

Aktualizace informací DALI v reálném čase
prostřednictvím aplikace: typ zařízení, celková
energie, nastavitelný čítač energie, aktivní
napájení, systém na čas, svítidlo na čas, síťové
napětí, síťový proud.

Pokrytí sítě

Ovládáno aplikací Schréder ITERRA
App a dálkovým ovládáním PRESS

< 100m mezi dvěma NODY, v závislosti na
výšce instalace a výskytu překážek

BEZPEČNOST

>>

>>
>>

Bezdrátová síť: pokrytí až na
vzdálenost 100 m mezi uzly.
Nejbližší uzel funguje jako
komunikační brána s ostatními.

Svítidla

EN 61347-1:2016 & EN 61347-2-11:2003

Přepětí

Přepětí linky, přepětí, teplota
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