LamitBOX by Ouman
Energian optimointiin, varastointiin sekä asumisviihtyvyyden seurantaan.

Lämmitys- ja säätöjärjestelmän optimoinnilla saadaan energiansäästöä kaikkiin rakennuksiin. Optimointia suoritetaan huipputehoa rajoittamalla sekä langattomia antureita hyödyntämällä lämmityksen säädössä. Energiavarastona toimii rakennus, jossa LamitBOX on käytössä. Seuranta
tapahtuu etävalvomon kautta, jonne myös tuodaan energianmittaus, lämpimän -ja kylmän käyttöveden mittaus, sähkönkulutus sekä mahdollisuuksien mukaan ilmanvaihto.
Lamit-kaapissa käytetään Oumanin viimeistä tekniikkaa:
Ouflex A
Olosuhteiden seuranta ja poikkeavuuksista ilmoittaminen on nykyaikaisen rakennusautomaation tärkeimpiä
tehtäviä. Ouflex valvoo lämpötasoja, huoneistokosteuksia ja ilman partikkelipitoisuuksia, tehden korjaavia
säätöjä vaadittujen olosuhteiden säilyttämiseksi.
Ounet etävalvonta
LamitBOX liitetään tietoverkon välityksellä Ounet-nettivalvomoon tai varustetaan paikallisella kosketusnäyttöpaneelilla. Ounetista on suojattu yhteys automaatiolaitteisiin. LamitBOX on tietoturvastandardien mukainen
laite, johon yhteyden saa ainoastaan yksilöllisellä avaimella ja vain Ounet etäpalvelun avulla.
WL-Base -tukiasema sekä tarvittavat lämpötila- ja
kosteusanturit huoneistoihin.
LamitBoxissa on langaton järjestelmä, joka mahdollistaa lämpötilojen seurannan erilaisista kiinteistöistä
ja tiloista. Arvoja voidaan käyttää sisäilman hallintaan,
energiansäästöön, turvallisuuteen ja rakennuksen elinkaaren pidentämiseksi. Langattomat anturit takaavat
alhaiset elinkaarikustannukset sekä helpon asennuksen
ilman työläitä kaapelointeja ja seinien poraamisia
LamitBOXissa on lisäksi muunnin eri mittareiden tietojen väylätuontiin sekä tarvittavat lämmönjaon anturit.
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Yhteistyössä :

Ouflex A
Ouman Ouflex A
Mitat

leveys 213,5 mm, korkeus 93,3 mm, syvyys 96,8 mm

Suojausluokka

IP 20

Paino

Käyttölämpötila

Varastointilämpötila
Tehonsyöttö

0.7 kg

0 ºC…+40 ºC

-20 ºC…+70 ºC

Käyttöjännite

24 Vac, 50 Hz (22 Vac - 33 Vac)

Akkuvarmistus

12 Vdc

Tehontarve

Virrankulutus

(15 Vdc lähtö = jos ei ole kytketty) 13 VA
(15 Vdc lähtö = 750 mA) 34 VA
Lisäksi on huomioitava 24 Vac:n käyttöjännite ja Triac-lähtöjen tehontarve
300mA / 3,6W jos releet eivät ole käytössä
400mA / 4,8W jos releet ovat käytössä

Universaalimittaustulojen (konfiguroitavissa ohjelmistolla) mittaustyypit:
Anturimittaus (tulot 1-16)

Lähetinviesti (tulot 1…16)
Kosketintulo (tulot 1…16)
Laskuritulo (tulot 13…16)

Digitaalitulojen mittaustyypit
Kosketintulo (tulot 21 ja 22)
Laskuritulo (tulot 21…22)

Analogiset lähdöt (61...66)		

Relelähdöt
Vaihtokosketin (71…76)			
Sulkeutuva kosketin (77…84)

Triac-lähdöt
		24 Vac (42 ja 43)							
		 24 Vac (44 ja 45)

Käyttöjännitelähdöt
		5 kpl 24 Vac-lähtö (41)				
		15 Vdc-lähtö

Tiedonsiirtoliitännät
		RS-485-väylä (A1 ja B1)			
		 RS-485-väylä (A2 ja B2)			
		USB-host-liityntä						
		USB-device-liityntä
		Ethernet										
		Ouman Access

Mittauskanavan tarkkuus:
•
NTC10: +0,1 ºC alueella -50 ºC…+100 ºC, +0,25 ºC alueella +100 ºC…+130 ºC.
•
NTC 20: +0,1 ºC alueella -50 ºC…+100 ºC, +0,25 ºC alueella +100 ºC…+130 ºC.
•
NTC 1.8 +0,2 ºC alueella -20 ºC…+40 ºC, +0,6 ºC alueella +40°C…+70 ºC ja +2.0 lämpötiloilla yli 75°C.
•
NTC 2.2: +0,2 ºC alueella -20 ºC…+55 ºC, +0,5 ºC alueella +60°C…+70 ºC ja +2.0 lämpötiloilla yli 75°C.
•
NTC 20: +0,1 ºC alueella -20 ºC…+70 ºC, +0,6 ºC alueella +75ºC…+120 ºC.
•
Ni1000: +1,0 ºC alueella -50 ºC…+130 ºC
•
Ni1000DIN: +0,2 ºC alueella 100 ºC…+130 ºC, +0,5 ºC alueella -5 ºC…-20 ºC .
•
Pt1000-elementillä: +1,0 ºC alueella -50 ºC…+130 ºC
Kokonaismittaustarkkuudessa huomioitava myös antureiden toleranssit ja kaapeleiden vaikutus.
0 -10V jänniteviesti, mittaustarkkuus 1 mV
Milliamppeeriviesti rinnankytkettävällä vastuksella 0/4 - 20 mA
Kosketinjännite 5 Vdc. Kosketinvirta 0,5 mA
Ylimenovastus max. 1,9 kΩ (suljettuna), min. 11 kΩ (avoimena)
Minimipulssinpituus 30 ms.

Kosketinjännite 15 Vdc . 										
Kosketinvirta 1,5 mA																							
Ylimenovastus max. 500 Ω (suljettuna), min. 1,6 kΩ (avoimena)		
Minimipulssinpituus 30 ms
Lähtöjännitealue 0…10 V.

Lähtövirta max. 10 mA / lähtö

2kpl, 230 V, 6 A																							
4kpl, 230 V, 6 A
Lähtövirta yhteensä max. 1 A																			
Lähtövirta yhteensä max. 1 A		
Lähtövirta max. 1 A / lähtö																				
Lähtövirta max. 750 mA
Galvaanisesti isoloitu, tuetut protokollat Modbus-RTU						
Galvaanisesti isoloitu, tuetut protokollat Modbus-RTU
RS-232-modeemi GSMMOD
				
Full-duplex 10/100 Mbit/s, tuetut protokollat Modbus-TCP/IP		
Älykäs etäyhteys sisäänrakennettuna Ounet- ja Ouflex Tool käyttöä varten
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Langaton mittausjärjestelmä
Ouman Wireless langaton mittausjärjestelmä kiinteistöjen lämpötilojen ja kosteuksien seurantaan. Tasaisemmat olosuhteet, pienemmät kustannukset.
Tukiasema WL-BASE
Kotelo

ABS-muovia

Suojausluokka

IP20

Käyttöalue

Mittausväli asennustilassa

Mittausväli normaalitilassa
Mitat

Asennus

Käyttöjännite

Virrankulutus täydessä
toiminnassa

0°C...+50°C

10 sekuntia

aseteltavissa (1-240 min)
90 x 70 x 59 mm

DIN-kiskoon kiinnitettävä

24 VAC / 5,5 VA tai
20...30 VDC / 3W.
Jos jännite on 10-20 VDC,
niin AO-lähtö ei toimi oikein.
12 VDC 160mA
24VDC 85mA
24 VAC 210mA

Yhteensopivat OUMAN-säätimet C203
S203
H23
EH-203 *
EH-201/L *
Liittyminen kenttäväylätasolla
alakeskustasolla

Modbus RTU
Modbus TCP

* vaatii erillisen Modbuskortin

Lämpötila-anturi / Reitittävä lämpötila-anturi WL-TEMP-RH
Kotelo

ABS-muovia

Käyttöalue

0°C...+50°C

Suojausluokka

IP20

Lämpötilan mittaustarkkuus alueella +10...60°C
Mitta-alue

± 0,3°C
-30...+100°C

Kosteuden mittaustarkkuus alueella 20...80%rH
Mitta-alue

± 3 %rH
0...100%rH

Ulkoinen kytkentäliitin (AUX)
Lämpötila
Mittausalue
Mittaustarkkuus (25 °C)
0-10VDC
Mittausalue
Tarkkuus

-30°C...+50°C
± 0.3°C
skaalattavissa
0.5% / 50mV

Virtalähde, kun toimii mittausanturina
2 x AA paristot
Virtalähde, kun toimii reitittimenä
5...24 VDC
(Suositus 5 VDC. Korkeammilla jännitteillä anturi
lämpenee, eikä mittaustulos ole luotettava.)

Lämpötila-anturi:
- Yli 1000m kantama esteettömässä tilassa
- Antureiden kantomatka ei heikkene, kun
pariston varaus vähenee.
- 869 MHz 6LoWPAN teknologia
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Paristojen kesto, kun anturi ei toimi reitittävänä anturina (eivät sisälly toimitukseen):
Energizer L91 Ultimate Lithium 3100 mAh:
15 min mittausvälillä
60 min mittausvälillä

9.5 - 15 vuotta
12 - 20 vuotta

Ulkoinen virtalähde (toiminta reitittävänä
lämpötila-anturina)

5 VDC

Mitat

90 x 96 x 26 mm

Asennus

Pinta-asennus

Mbus-Modbus muunnin
Ouman MBus-Modbus muuntaa MBus-väyläliikenteen Modbus (RS232- tai RS485) protokollaan
sopivaksi.
Ouman Mbus-Modbus
Käyttölämpötila

0...60°C

Kosteusraja

25...90 %rH

Varastointilämpötila
Käyttöjännite
Virrankulutus
Ruuviliittimet

Johtimien koko
Mitat (PxLxK)
Paino

Suojausluokka
Hyväksynnät

-20...+80°C

12-48Vdc +/-10%

<3.5W, MBUS shortcut <7.5W

Kiristysmomentti maks. 0.5Nm
maks. 1.5 mm2

17.5x90x58mm
60g

IP20
CE

Ounet-etävalvonta
Lämpimän käyttöveden kulutusraportti

Kaukolämmön lämpötilat

Vedenkulutusrapotti pylväsmalli

Ounet on nykyaikainen internetissä toimiva rakennusautomaation nettivalvomo. Sen avulla hallitaan
sujuvasti kiinteistöjen talotekniikkaa mistä tahansa ja silloin kun tarvitaan. Ounet tarjoaa kiinteistön
hoitoon tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalu.
Ounet-nettivalvomoon voidaan liittää kaikki kiinteistöt, joissa
on Ouman-automaatio ja internetyhteys. Kiinteistön koko tai
sijainti ei rajoita Ounetin käyttöä. Tyypillisiä kiinteistöjä ovat
rivi-ja kerrostalot, koulut, päiväkodit, kauppa- tai liikerakennukset. Parhaiten Ounetin hyödyt tulevat esiin suurten
kiinteistömassojen hallinnassa.
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