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1.1. HELBURU OROKORRAK
• Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuak aztertzea eta konfiguratzea.
• Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuak muntatzea.
• Etxebizitza eta eraikin automatizatuen mantentze-lanak egitea.
• Etxebizitza eta eraikin automatizatuetan gertatzen diren matxurak diagnostikatzea eta
konponketa-prozesua garatzea.

1.2. AMAIERAKO GAITASUNAK
Lanbide-modulu hau amaitzean, honako gaitasun hauek izan behar ditu ikasleak:
• Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuen ezaugarriak aztertzeko gaitasuna,
horiek aplikatzeko arlo potentzialak identifikatuz eta horiek ezaugarritzen dituzten sistema
eta konfigurazioak deskribatuz.
• Etxebizitzak eta eraikinak automatizatzeko sistema elektroniko sinpleak (ekipoak eta
instalazioak) konfiguratzekoa, kasuan kasuko soluzio egokiena hartuz eta ezarritako kostu-kalitate erlazioa kontuan izanik.
• Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuak muntatzeko behar diren lanak
egitekoa.
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• Etxebizitzetarako eta eraikinetarako instalazio automatizatuetan matxurak diagnostikatzekoa
eta horiek mantentzeko behar diren lanak egitekoa, pertsonen eta erabilitako materialen
segurtasun-arauei jarraituz.

1.3. DOMOTIKAREN DEFINIZIOA
‘Domotika’ hitza frantseseko ‘domotique’tik dator. Hona hemen zer adierazten duen:
3 “Hainbat sistema elektroniko integratuk ematen duten zerbitzua. Sistema horiek
lagundu egiten diote gizakiari bere ingurunean segurtasuna, komunikazioa,
energiaren kudeaketa eta erosotasuna lortzen”.
Gure gizarteak ezaugarritzat duen etengabeko bilakaera eta garapen teknologikoari esker,
sistema domotikoak etxebizitzetan, lantegietan, kultur etxeetan eta beste zenbait lekutan
erabiltzen dira gaur egun.
Fabrikatzaile bakoitzak bere sistema asmatu eta garatzen du. Bestalde, oinarrizko
funtzionamendua bera ere erabat ezberdina izaten da, sistemaren arabera; beraz, gaur egungo
sistemarik erabilienak aztertuko ditugu, baita sistema bakoitzaren funtzionamendua eta
berezkotasunak ikasi ere.

1.4. DOMOTIKAREN NONDIK NORAKOAK
Urte asko dira gizakia ohiko instalazio elektrikoak erabiltzen hasi zela. Azken hamarkada
honetan, ordea, betebehar berriak sentitzen hasi da. Horiek asetzeko asmoz erabiltzen da
domotika, Mendebaldean batez ere.
Garapen teknologikoak –informatika eta komunikabideak lotu ahal izateak–, bestalde,
erraztu egiten du sistema domotikoen aplikazioa etxebizitzetan eta eraikinetan.
Honako helburu hauek eragin dute denbora gutxian domotikak izan duen bilakaera izugarria:
• Etxe barruan ahalik eta erosotasun handienaz egotea.
• Eraikinen funtzionaltasuna lortzea.
• Energia aurreztea.
• Segurtasuna eta alarmak kudeatzea.
• Etxebizitzatik kanpoko zerbitzuekin komunikatuta egotea.
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1.5. ETXEBIZITZA DOMOTIKOETAKO ZERBITZU
ETA APLIKAZIOAK
Domotikaren bidez aukera ugari dugu etxebizitza erosoagoa bihurtzeko:
• Energiaren kontrola eta kudeaketa.
• Segurtasuna.
• Komunikazioak.
• Etxebizitza automatizatzeko sistemak.

1.5.1. ENERGIAREN KONTROLA ETA KUDEAKETA
Energia kontrolatu eta kudeatzeko zerbitzuak arduratzen dira energiaren kontsumoa
arrazionalizatzeaz. Hainbat irizpide erabiltzen dute horretarako; besteak beste, potentzia-kontratua, tarifak eta abar. Hona hemen adibide batzuk:
• Hautatutako karga elektrikoak deskonektatzea, hau da, guk hautatutako aparatuak
deskonektatzea lehenbizi. Adibidez: garbigailuari lehentasuna ematen badiogu, aparatu hori
deskonektatu egingo da sukalde elektrikoak lanean jarraitzen duen bitartean.
• Tarifa merkeena dagoenean aktibatzea aparatuak: ‘tarifa bikoitza’ deritzona erabiltzea, eta,
noski, energia gehien kontsumitzen duten aparatuak gauez martxan ipintzea; ondorioz, diru
gutxiago ordaintzea. Esate baterako: berokuntza-sistema gauez konektatzen bada,
nabarmen jaisten da horren faktura, elektrizitatearen prezioa askoz merkeagoa izaten baita
gauez.
• Berokuntza-sistema eta aire girotua gune ezberdinetan aktibatzea. Erabiltzen ez diren
etxeko guneak ez berotzea ere badago, edota ez freskatzea –udan–, horretarako
programatuta dagoen sistema bat erabiliz. Energia elektrikoa hobeto ustiatzen da horrela,
eta ez da erabiltzen behar ez den energiarik.
• Kanpoko argiteria argitasunaren eta giza presentziaren arabera erabiltzea. Ondorioz, argi
naturala baldin badago edo ilun dagoenean inor ez badator, itzalita geratzen dira argiak.
• Kontadoreak urrutitik irakurtzea, etxez etxe joaten ibili gabe.
• Kontsumo, tarifa-ordutegi eta tarifa-prezioei buruzko informazioa jaso.
• Ustekabeetan beste energia-motaren bat erabiltzea (eguzki-energia, haize-energia...)

1.5.2. SEGURTASUNA
Segurtasuna kudeatzearen helburua da bai pertsonak bai jabego pribatuko ondasunak
babestea:
• Gas-ihesik gertatuz gero, gas-detektagailuek itxi egiten dute eraikineko elektrobalbula eta ez
diote uzten gasari hedatzen.
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• Surik detektatuz gero, su-detektagailuak kontrol- edo alarma-seinalea igortzen du, edo
erantzuna automatikoki abiarazten.
• Ur-ihesik gertatuz gero, ur-detektagailuek itxi egiten dute eraikineko elektrobalbula, uholderik
edota kalterik izan ez dadin.
• Osasun-alarmak, berriz, osasun-zentroari, familiari edo lagunen bati bidaltzen dio seinalea
pultsadorea –tinkoa nahiz eramangarria– sakatzen denean.
• Ke- eta su-detektagailuak alarmak detektatzeko zentroekin konektaturik egoten dira.
• Lapurrei etxean norbait dagoela sinetsaraztearren, argiak piztu eta amatatu, pertsianak igo
eta jaitsi, telebista eta irratia aktibatu eta desaktibatu... egiten dira.
• Alarmaren bat aktibatzen denean, etxearen jabeari telefonoz deitzen dio sistemak edo
alarma-seinaleak (akustikoak, argiak...) aktibatu egiten dira.

1.5.3. ETXEBIZITZA AUTOMATIZATZEKO SISTEMAK
Etxebizitzak automatizatzeko erabiltzen diren sistemak hainbat eginkizunetarako aplikatzen
dira. Honako hauetarako, besteak beste:
• Sistemen funtzionamendua zuzena den jakiteko.
• Pertsianak eta olanak automatikoki aktibatzeko, eguzki-energia hobeto aprobetxatzearren;
halaber, urrutiko agintearen bidez eskuz ere erabili ahal izateko.
• Agindu batez hainbat ekintza eginarazteko: oheko pultsadorea sakatuz, zentralizaturik
dauden argi guztiak amatatzeko; presentzia-simulagailua (etxean norbait badagoela
sinetsarazteko gailua) abiarazteko, alarma-sistemak aktibatzeko...
• Etxebizitza edo lokal komertzialak argiztatzeko, mugimendua izpi infragorriez detektatzen
duten detektagailuak erabiliz.
• Kanpo-ureztatzea automatikoki egiteko, hezetasunaren, euriaren eta haizearen arabera.
• Audio- eta bideo-seinaleak etxe osoan banatzeko, eta bideoatezain automatikoa audio- eta
bideo-seinaleekin konektatzeko. Horrez gain, sistema horrekin telebista eta sistema
telefoniko pribatuak ere elkarrekin konektatu ahal dira: bideoatezaineko irudia etxeko
telebista guztietan ikusteko, etxeko edozein telefonotatik bisitariarekin harremanetan
jartzeko eta atea zabaldu ere hortixe egiteko, adibidez.

1.5.4. KOMUNIKAZIOAK
Etxe barruan zein kanpoan dauden pertsonen eta pertsona-ekipoen arteko mezu-trukeak
aztertzen dituzte komunikazioek:
• Etxetik alarma-seinaleak
telefonoetara.

bidaltzen

dituzte

erabiltzaileak

aurretiaz

aukeratutako

• Etxebizitzaren kanpoaldeko diagnostikoa egiten dute.
• Hargailuak edo urruneko sistemak abiarazten dituzte.
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X-10 sistema

2

URRUTIKO KONTROL AUTOMATIKOA, INSTALAZIO
BEREZIRIK GABEA

2.1. FUNTZIONAMENDUA
Instalazio elektrikoaren sarea da X-10 korronte-eramailearen sistema osoaren oinarria.
Korronte-eramaileen oinarrizko eta beharrezko elementua da instalazio elektrikoaren ustiapen
bikoitza. Izan ere, alde batetik energia-eroalea da; bestetik, informazio-eroalea.
Transmisiorako sistema ezin hobea da sare elektrikoa, tentsioz elikatzen den aparatu oro
hartaz baliatzen delako.
X-10 sistemak badu abantaila argi bat: igorgailu eta hargailu elektrikoak hainbat lekutatik eta
urrutitik kontrolatzeko edo aktibatzeko aukera ematen du, urrutiko kontrolerako maiztasun
handiko seinaleak erabiliz.
Igorgailuek ‘aginte-telegramak’ bidaltzen dituzte bulkadaka. Milisegundo bat irauten du
bulkada-talde bakoitzak. Aginte-telegramak 120 kHz-ko maiztasun eramailearen bidez
transmititzen dira.
Igorgailuaren seinaleak jaso ahal izateko nahitaezkoa dugu aparatuaren sarrerak irekita
egotea; baina, sare elektrikoaren interferentziak saihestearren, denbora-frakzio batean besterik
ez dute egon behar zabalik.
Sarearen tentsioa zerotik pasatu bezain laster sortzen da denbora-frakzio hori; momentu
horrexetan irekitzen da seinaleak jasotzeko denbora-leihoa, milisegundo-erdi batean (1. irudia).
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Gero, denbora-leihoa itxi egiten da berriro. Funtzionamendu-modu hori dela-eta sinkronizatzen
dira sareko tentsioarekin X-10 sistemaren osagai guztiak.

0.

. . . . . . . .10ms
1. irudia

20

2.2. FUNTZIONAMENDUA TRIFASIKOAN
Korronte eramaileen sisteman, korronte alternoko zirkuituak monofasikoak zein trifasikoak
izan daitezke.
X-10ak korronte trifasikoan lan egiten duenean, bulkadako telegramak hiru aldiz emititzen
ditu, fase ezberdinetatik, aparatu guztietara heldu ahal izateko; bulkada bakoitzak faseen
desplazamenduan sortutako anplitudeak aurreko bulkadarekiko desplazatuta egon behar du
telegraman. Alegia, fase bakoitzak bere seinalea propioa eraman behar du zerotik pasatzen
denean (2. irudia)

L1

0.

L2

. . . . . . . .10ms
2. irudia

L3

20

2.3. SAREAREN EZAUGARRIAK
X-10 sistemak sare elektrikoa erabiltzen du transmisiorako; beraz, telegramen transmisioa
argia eta garbia izan dadin, sareak ahalik eta egoerarik onenean egon behar du.
X-10 sistemak ez du ondo lan egiten transmisioa interferitu ahal duten perturbazio-faktore
aktiborik baldin badago edo perturbazio-faktore pasiboek seinalearen tentsioa indargabetzen
badute.
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Bestela ezin hobeto lan egiten badu ere, halako perturbazio-iturriak askotan gertatzen dira.
Honako egoera hauetan, adibidez:
• Perturbazio-iturri aktiboak daudenean. Horrela deitzen zaie interferentziak saihesteko
instalazio egokia ez daukaten aparatu elektrikoei, baita maiztasun eramailez lan egiten
duten interkomunikazio-instalazioei ere. Interkomunikazio-gailu horiek interferentziak sortzen
dizkiote sareari, X-10ak erabiltzen duen maiztasunarekin berarekin bidaltzen baitizkiote
seinaleak.
• Perturbazio-iturri pasiboak daudenean. Sareekin paraleloan konektatuta dauden
kondentsadoreak dauzkaten aparatu elektrikoak dira perturbazio-iturri pasiboak: telebistak,
bideo-aparatuak, lehorgailuak, garbigailuak eta abar. Aparatu horiek guztiek X-10
sistemaren seinaleak indargabetu egiten dituzte eta, era berean, helmena murriztu egiten
diote.
• Sare zabalak daudenean: eraikin industrial edo administratiboetan gertatzen den irismen-murrizketa, adibidez. Horrelakoetan instalazioa hain zabala izaten denez, X-10 sistemaren
seinaleak oso ahulduta hel daitezke, aparatuak aktibatzeko nahiko tentsiorik gabe
zenbaitetan. Beraz, beharrezkoa dute seinalea anplifikatzea.

2.4. TELEGRAMA
X-10 igorle batek telegrama bi emititzen ditu. Horietan joaten dira aginduak; beraz,
telegramen bidez jasotzen dituzte aginduak X-10aren hargailuek (kontrolatu, konektatu eta
kommutatzeko aginduak).
‘Bat’ telegramak helbidea aktibatzen du; ‘bi’ telegramak, berriz, funtzio bat aktibatzen du:
konektatuta, deskonektatuta, guztiz konektatuta, guztiz deskonektatuta eta abar.
Aginduez gain, telegramak lau informazio-atal ditu. ‘Kodeak’ deitzen zaie: hasierako kodea,
etxeko kodea (A÷P), zenbakizko kodea (1÷16) eta funtzioko kodea.
Kode baten transmisio osoak korronteko hamaika ziklo behar izaten ditu. Lehenengo ziklo
biek hasierako kodea adierazten dute; hurrengo lau zikloek, berriz, etxeko kodea (A÷P) eta
hurrengo bost zikloek zenbakizko kodea (1÷16) edo funtzioko kodea (piztu, amatatu, pertsiana
igo eta abar).
Telegrama helmugara inongo arazorik gabe hel dadin, transmisio osoa beti bi aldiz emititzen
da, bi kodetako hiru korronte-ziklotan banatuta. Salbuespen bat du prozesu horrek: intentsitatea
erregulatzeko funtzioak. Etengabe eta kodeen arteko banaketarik gabe transmititzen dira, bitan
gutxienez.
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11 ziklo
Hasierako
kodea

Etxeko
kodea

Zenbakizko
kodea

2

4

5

Hasierako
kodea

Etxeko
kodea

Zenbakizko
kodea

Horrela transmititzen da kodea zenbakizko tekla bat sakatzean
11 ziklo
Hasierako
kodea

Etxeko
kodea

2
Funtzioko
kodea

Hasierako
kodea

4
Etxeko
kodea

5
Funtzioko
kodea

Horrela transmititzen da kodea funtzioko tekla bat sakatzean

2.5. OSAGAIAK
Igorgailu- eta hargailu-multzo handia du X-10 sistemak hainbat arlotan lan egiteko; besteak
beste, etxeko automatizazioan, segurtasunean, komunikazioan, energia aurrezten eta
abarretan.
X-10aren oinarrizko osagaiek instalazioetan izaten duten jokabidea ez ezik, beste honako
hau ere aztertuko dugu: haien ezaugarriak eta nola instalatu behar diren.
Praktikak egiteko, osagai bakoitzak panel baten barruan egon behar du, errazago erabili
ahal izateko. Osagaia eta konexioak egiteko dagozkion borneak izan behar ditu panelak.

2.5.1. BANDAKO IRAGAZKI-LANGA
Iturri pasiboek edo iturri aktiboek sortzen dituzten interferentziak bertan behera uzteko
erabiltzen da bandako iragazki-langa. Horrenbestez, transmisioa fidagarria izan dadin erabili
beharko da iragazkia instalazioetan.
Bandako iragazki-langaren barruan iragazki bat egoten da faseko; helburua lortzeko,
ezinbestekoa dute iragazkiok maiztasun handiko aginte-seinalearen maiztasunarekin (120 kHz)
sintonizatuta egotea.
Iragazkiak diferentzialaren eta magnetotermikoen artean instalatu behar dira, DIN errailaren
gainean sartuta.
Ezaugarriak:
Tentsio izendatua: 220 V ~, ±10%, 50Hz
Karga-korrontea:
max. 63 A
Moteltzea:
30 dB 120 kHz-ra
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Ikurra:

L1
N
Bs 4.72

ELWE

L
V
Bandako
iragazki-langa
2293-63Kb
63 A 220 V~
N
L

N
22 04 372

Bandako iragazki-langaren panela

2.5.2. FASE-AKOPLAGAILUA
Fase-akoplagailuak beste fase-eroale biei emititzen die emisoreak bidalitako maiztasun
handiko seinalea.
Perturbazio-iturriak aztertu ditugunean aipatu dugu, ordea, zenbaitetan ezinbestekoa dela
seinalea anplifikatzea. Horrelakoetan fase-akoplagailuaren ordez anplifikadoea ipini behar da.
Fase-akoplagailua diferentzialaren eta magnetotermikoen artean instalatu behar da (3.
irudia).
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L1

L2 L3

3. irudia
Ezaugarriak:
Tentsio izendatua:
Potentzia-kontsumoa:
Linea-sekzioa:

380 V ~, ± % 10, 50 Hz
1W
2
4 mm , gehienez ere

Ikurra:

2.5.3. 2286 NEURRI-HARGAILUA
Hornidura-sare elektrikoan maiztasun handiko aginte-seinalearen tentsioak duen balioa
ematen digu 2286 neurri-hargailuak.
Neurri-hargailuak duen zirkuituak banatu egiten du fase-eroalearen 220 V/50 Hz-ko tentsioa
maiztasun handiko 120 kHz-ko aginteko tentsiotik.
Maiztasun handiko seinalearen balioa hamar mailatako LED kate batean ikusten da. Bi
irismen-balio aukera daitezke: 20 ÷ 200 mV eta 0,2 V ÷ 2V.
Karga-erregimenaren seinalea 220 V-eko lanpara lumineszente batekin egiten da.
Ezaugarriak:
Tentsioa:
Potentzia-kontsumoa:
Irismenak:

220 V ~, 50 Hz
< 2W
20 ÷ 200 mV eta 0,2 V ÷ 2V
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Banda-zabalera:
95 ÷ 170 kHz
Funtzionamendu-tenperatura: 10 ºC ÷ 40 ºC
Ikurra:
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2286 Neurri-hargailuaren panela
L N

2.5.4. KONEXIO ZUZENEKO Eb TELEKOMMUTAGAILUA
Aparatuetan eta lanparetan zuzenean muntatzen dira telekommutagailuak eta zentralarekin
zein kanpoko pultsadoreekin kommuta daitezke.
Goritasun-lanparetan gehienez 300 W-koekin erabil daiteke; lanpara fluoreszenteetan,
gehienez 300 VA-koekin.
Eb telekommutagailuaren aurrealdean kodifikazio-etengailuak egoten dira. Aginte bi dituzte:
gorrian, etxeko kodea (A÷P) definitzen da; beltzean, zenbakizko kodea (1÷16).
Ezaugarriak:
Tentsio izendatua:
Korronte izendatua:

220 V ~, ± % 10, 50 Hz
16 A, 1 polo
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Maiztasun-seinalea:
Inpedantzia:

120 kHz
180 ohm, 120 kHz-era

Ikurra:

2.5.5. UP ZENTRAL LANDATUA
UP zentralak argiak erregulatu eta kommutatzeko aginduak ematen ditu. Lau baskula-pultsadore dauzka, ibiltarte laburrekoak. Hiruk kontsumitzaileak edo hiru errezeptore-talde
kontrolatzeko balio dute: helbidea eta funtzioa aukeratu eta aktibatu egiten dituzte. Beste
baskula-pultsadoreak –laugarrenak– helbideratuta dagoen azken argi-erregulatzailea
kontrolatzen du (4. irudia).
Adibidez: 1, 2 eta 3 pultsadoreek lanpara ezberdinak pizten dituzte; laugarren pultsadoreak,
berriz, lanparen distira aldatu egiten du, argi-erreguladorearen bidez.
Helbideak ezartzeko UP zentralaren aurrealdea desmuntatu egin behar da, barruan dauzkan
gurpil erregulatzaile biak bistan gera daitezen (5. irudia). Eskuineko gurpilean sistema eragiten
duen etxeko kodea (A÷P) definitzen da, kontuan hartuta UP telekommutagailuan edo UP argi-telerreguladorean aukeratutako letrek zentralean ezarrita daudenekin komunztatu behar
dutela.

T1

T2

T3

T4

S2

S1

Aurrealdea



1

On

11
1

1

1

Argia

Off

0

0

0

Iluna

4. irudia

1

13

A
5

M

9

E
I

5. irudia

Ezkerreko gurpilean T1, T2 eta T3 baskula-pultsadoreei (4. irudia) esleitzen zaizkie
helbideak, 6. irudian agertzen den moduan. Lehenengo helbidea T1 pultsadoreari esleitu behar
zaio; hurrengo biak, T2 eta T3 pultsadoreei.
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Terminal-zenbakia

1

Helbidea
1
2
...
...
14
15
16

2

3

Kodifikazioa
1
2
...
...
14
15
16

2
3
...
...
15
16
1

3
4
...
...
16
1
2

6. irudia
Ezaugarriak:
Tentsioa:
Potentzia-kontsumoa :
Emisio-potentzia:
Fusiblea:
Maiztasun-seinalea:
Interferentzia-tentsioa,
borneetan:
Inpedantzia:

220 V ~, ± % 10, 50 Hz
2W
5mW 50 ohm sare artifizial batean
BJE; Erreferentzia: 2187
120 kHz
150 kHz...500 kHz 54 dB
500 kHz...30 mHz 48 dB
30 ohm 120 kHz-era

Ikurra:






2.5.6. UP TELEKOMMUTAGAILU LANDATUA
Zentral batek bidalitako instrukzioak jaso ondoren kommutatzeko ekintza bihurtzen ditu UP
telekommutagailuak.
Baskula-pultsadorearen bidez zuzenean
konektatuta dagoen kontsumitzailea (7. irudia).

kommutatzen

da

telekommutagailuarekin

Helbideak ezartzeko UP telekommutagailu landatuaren aurrealdea desmuntatu egin behar
da, barruan dauzkan gurpil erregulatzaile biak bistan gera daitezen (8. irudia). S1 gurpil
erregulatzailearekin etxeko kodea (A÷P) definitzen da. Kode horrek bat etorri behar du nahitaez
UP zentralak daukan etxeko kodearekin. S2 gurpilarekin zenbakizko kodea (1÷16) finkatzen da.
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S2

S1

1

1
13

A
5

M

9

7. irudia

E
I

8. irudia

Ezaugarriak:
Tentsio izendatua:
Maniobra-ahalmena:
Maiztasun-seinalea:
Inpedantzia:

220 V ~, ± % 10, 50 Hz
10 A, goritasun-lanparak edo fluoreszenteak
120 kHz
180 ohm, 120 kHz-era

Ikurra:

2.5.7. UP ARGI-TELERREGULADORE LANDATUA
Zentral batek bidalitako instrukzioak jaso ondoren kommutatzeko edo erregulatzeko ekintza
bihurtzen ditu UP telerreguladoreak.
Baskula-pultsadorearen bidez zuzenean kommutatu edo erregulatu ahal da telerreguladorearekin konektatuta dagoen kontsumitzailea. T
edo T pultsadorea behin eta labur
sakatzen bada, kontsumitzailea konektatu edo deskonektatu egiten da; baina bata edo bestea
jarraian eta luze sakatuz gero, kontsumitzailearen distira aldatu egiten da (9. irudia).
Helbideak ezartzeko, UP telerreguladore landatuaren aurrealdea desmuntatu egin behar da,
barruan dauzkan gurpil erregulatzaile biak bistan gera daitezen (10. irudia). S1 gurpil
erregulatzailearekin etxeko kodea (A÷P) definitzen da. Kode horrek bat etorri behar du
–nahitaez– UP zentralak daukan etxeko kodearekin. S2 gurpilarekin zenbakizko kodea (1÷16)
finkatzen da.
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T

T

S2



131

S1
A

1
5

M
I

9

9. irudia

E

10. irudia

Ezaugarriak:
Tentsio izendatua:
Konexio-potentzia:
Fusiblea:
Interferentzia-tentsioa,
borneetan:
Maiztasun-seinalea:
Inpedantzia:

220 V ~, ± % 10, 50 Hz
60-300 W, goritasun-lanparak besterik ez
BJE, 2187 erreferentzia
N perturbazio-gradua, 0875/6 77 VDE-ren arabera
120 kHz
55 ohm 120 kHz-ra, 300 W-eko goritasun-lanpara

Ikurra:




2.5.8. REG TELEKOMMUTAGAILUA
REG telekommutagailuarekin abisu-, egiaztatze- eta zaintze-sistemak muntatzen dira.
Telekommutagailuak abiadura zaintzeko irteeradun motorra dauka; horixe aktibatzean hasten
da lanean. Pultsadorearekin eta etengailu polobakarrarekin dagoen lekutik bertatik ipin daiteke
martxan, zentralak agindurik eman gabe. Telekommutagailuaren kommutazio-kontaktua eta
errele baten bidez konektatuta dagoen abiadura zaintzeko tentsioa (220 V ~) SI borneetan
daude. Borne horiek 4 mm-ko diametroa dute.
Telekommutagailuaren aurrealdean helbidea definitzeko honako gailu hauek egoten dira: bi
gurpil erregulatzaile, etengailu lerrakor bat eta lanpara lumineszente bat (11. irudia). S1
gurpilarekin etxeko kodea (A÷P) definitzen da, baina betiere kontuan hartuta kode horrek bat
etorri behar duela –nahitaez– REG zentralak daukan etxeko kodearekin. Telekommutagailuaren
zenbakizko kodea (1÷16) S2 gurpilarekin definitzen da.
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Bs 4.84

ELWE

1

2

X-10 urrutiko kontrola
1
13

S2

5

9
Telekommutagailua
V 2272/1KB
1

A
M

S1

E

Auto

I

0

16/220~

L

N

11. irudia. REG telekommutagailuaren panela
Telekommutagailuak daukan lanparak piztuta egon behar du konektatuta dagoenean.
Etengailu lerrakorrak hiru posizio ditu, honako funtzio hauekin:
• ‘Auto’ posizioan, telekommutagailua martxan ipintzea, zentral batetik edo kanpo-kommutagailuetatik.
• ‘1’ edo ‘0’ posizioen bidez, kontsumitzaileak zuzenean kommutatzea. Adibidez, 0
posizioa  kontsumitzailea ON; 1 posizioa  kontsumitzailea OFF.
Posizio horietan ezin da aparatua zentral batetik kontrolatu.
Ezaugarriak:
Tentsio izendatua:
Korronte izendatua:
Maiztasun-seinalea:
Inpedantzia:

220 V ~, ± % 10, 50 Hz
16 A, 1 polo
120 kHz
180 ohm, 120 kHz-era
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Ikurra:

2.5.9. REG ZENTRALA
REG zentralari esker, hiru pultsadore polobakarrekin edo kanpoko aldean konektatuta
dauden etengailuekin hainbat eratara telekommuta daitezke helbideratuta dauden hiru
kontsumitzaile-talde. Telekommutatu ahal izateko dauzkate terminalek –hain justu– 1, 2 eta 3
zenbakiak (12. irudia).
REG zentralak aurrealdean dauzka helbideak definitzeko bi gurpil erregulatzaile eta
etengailu lerrakor bat (12. irudia). Beheko gurpilean sistema eragiten duen etxeko kodea (A÷P)
definitzen da.
Bs 4.84

ELWE

C1

C2

1

2

3

X-10 urrutiko kontrola

FFtFTG

1

AGB-134
13

S2

5

9
Agintea
V 2253Kb-101
1
A
M

S1

E
I

2

220V-50Hz

L

N

2204386
12. irudia. REG zentralaren panela

21

Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuak

REG zentraleko 1, 2, eta 3 terminalekin kanpotik konektatuta dauden pultsadore
polobakarren zein etengailuen helbideak definitzeko, S2 gurpila (1÷16) erabili behar da.
Lehenengo helbidea definitutakoan, 1 terminalarekin konektatuta dagoen pultsadoreari edo
etengailuari esleitzen zaio; hurrengo bi helbideak, berriz, 2 eta 3 terminalekin konektatuta
daudenei (13. irudia).
REG zentralak hainbat instrukzio bidal ditzake: ON eta OFF instrukzioak batera, adibidez,
edo ON eta OFF instrukzioak banan-banan. Instrukzio bat baino gehiago bidali ahal izateko
konbinatu egin behar dira –batetik– etengailu lerrakorraren posizioak (1 eta 2); bestetik, C1, C2
eta N terminalen konexioak.
Adibidez:
• Etengailu lerrakorra 2 posizioan, eta C1 N-rekin konektatuta ⇒ zentralak ON eta
OFF instrukzioak batera bidaliko ditu.
• Etengailu lerrakorra 1 posizioan, eta C1 N-rekin konektatuta ⇒ zentralak ON
instrukzioa bakarrik bidaliko du.
• Etengailu lerrakorra 1 posizioan, eta C1 C2-rekin konektatuta ⇒ zentralak OFF
instrukzioa bakarrik bidaliko du.
Terminal-zenbakia

1

Helbidea
1
2
...
...
14
15
16

2

3

Kodifikazioa
1
2
...
...
14
15
16

2
3
...
...
15
16
1

3
4
...
...
16
1
2

13. irudia
Ezaugarriak:
Tentsioa:
Potentzia-kontsumoa :
Igorpen-potentzia:
Maiztasun-seinalea:
Interferentzia-tentsioa,
borneetan:
Inpedantzia:
Kolorea:

220 V ~, ±10%, 50 Hz
2W
5 mW 50 ohm-eko sare artifizialean
120 kHz
150 kHz...500 kHz ≤ 54 dB
500 kHz...30 mHz ≤ 48 dB
30 ohm, 120 kHz-era
urdina

Ikurra:
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2.5.10. LINEA-SIMULAGAILUAK
Lineak seinalearen tentsioan sor dezakeen eragina aztertzeko balio du linea-simulagailuak.
Panel honek daukan linea artifizial oso sinplifikatuak erakusten du linea baten moteltzea,
betiere erabilitako maiztasun-gama 120 kHz-ekoa eta luzera 200 m. ingurukoa direla jota.
Bestalde, isolatua zein isolatugabea izan daiteke linea.
Sareko tentsioaren sarrerak eta irteerak 4 mm-ko diametroa duten SI borneak dira. Borne
horiekin neurri-hargailua ere konekta daiteke sare artifizialaren aurretik eta atzetik.
Goritasun-lanparei dagokienez, gehienez 300 W-ekoekin
fluoreszenteei dagokienez, berriz, gehienez 300 VA-koekin.
Kontuan izan linea-simulagailuarekin
kontsumitzaileak konekta daitezkeela.

gehienez

50

VA-eko

erabil
(W)

daiteke;
potentzia

lanpara
duten

Ikurra:

Bs 4.87

ELWE

b

b1

200m

L

N
a

a1
22 04 387

Linea-simulagailuaren panela
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2.5.11. ENTXUFE-OINAK
Kontsumitzaileak sarearekin konektatzeko erabiltzen dira entxufe-oinak, baita zentralek sare
elektrikoari maiztasun handiko seinaleak bidaltzeko ere. Panelak bi entxufe-oin eta sei SI borne
izaten ditu (14. irudia).

Entxufe-kaxa / irteera

ELWE
10 04 075

14. irudia

2.5.12. LANPARAK
Panel honetako lanparak kontsumitzaile finkoak eta seinale-adierazleak izan daitezke. E-14
lanpara-etxea eta zazpi SI borne izaten ditu panelak (15. irudia).
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Argiteria / lanparak

ELWE
10 04 078

15. irudia

25

SimonVIS sistema

3

3.1. SimonVIS SISTEMA
SimonVIS sistema erabat zentralizatua da. Ikasteko berriz, oso interesgarria, aise
programatzen baita.

3.1.1 HELBURUAK
Hauexek dira:
• SimonVIS sistemaren egitura ezagutzea.
• SimonVIS sistema aztertzea, osatzen duten aparatu eta elementu guztiak bereiziz.
• Etxebizitza automatizatuetan instalazioak SimonVIS sistema erabiliz egitea.
• Eskemak, instalazioen muntaketa eta programazioa SimonVIS sistemaren bidez
egitea.
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3.1.2. SISTEMA BERA
SimonVIS sistema zentralizatua da. Instalazio txikietan eta erdi-mailakoetan erabiltzen da:
etxebizitzetan, txaletetan, bulegoetan, dendetan... Beste hainbat lanetan ere erabilgarria da;
besteak beste, kontrol-, segurtasun- eta alarma-lanetan, etxezaintzan eta urrutiko kontrolean.
SimonVIS sistema elkarri konektaturik dauden hainbat elementuk osatzen dute. Beraz,
nahiz eta sistema zentralizatua izan, elementuak bata bestetik urrun konektatu ahal dira; izan
ere, ez da beharrezkoa banaketa-koadro bakarra izatea, aparatuak leku ugaritan jar baitaitezke.

Pultsadoreak

Sentsoreak

Pertsianak eta
olanak

Kontrolagailua

Argiteria

Energiaren
kontrola

Alarma teknikoak

Modema

Telefonoa

Berokuntza-sistema

SimonVIS sistema

3.1.3. KONTROL-MODULUA
Kontrol-modulua programagarria da. Sarreretatik doakion informazioa prozesatu egiten
du; programazioaren arabera jasotzen duen informazioa prozesatu ondoren, behar diren
aginduak bidaltzen dizkie irteera-moduluei, programaturik dituzten ekintzak abiaraz ditzaten
(aktibazio-, desaktibazio-, erregulazio-, tenporizazio-funtzioak, etab.).

3.1.4. SARRERA-MODULUAK
Sarrera-moduluak bi eratakoak izaten dira: bata, korronte alternoko 230 V-ekoa; bestea,
korronte zuzeneko 24 V-ekoa.
230 V-koak 8 sarrera ditu, neutro komun batekin. Sarrerak aktibatzeko 230 V-eko korronte
alternoa erabili behar da.
K.Z.eko 24 V-eko sarrera-moduluak 16 sarrera ditu; sarrera horiek 0 V-eko korronte
zuzenarekin konektatzen dira. Sarrerako inpedantzia oso txikia duenez, sarrera bat aktibatzeko
edozein kontaktu erabil daiteke: edozein pultsadore-mota, potentzia-kommutadore, potentzia-errele, termostato eta potentziarik gabe dagoen edozein kontaktu.
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3.1.5. IRTEERA-MODULUAK
Irteera-moduluak hiru eratakoak izaten dira: bata, K.A.ko 230 V-ekoa; bestea, K.A.ko 400
V-ekoa, eta, hirugarrena K.Z.eko 24 V-ekoa.
230 V-ekoak 8 errele-irteera ditu, bi multzotan banaturik; multzo bakoitzak 4 irteera ditu.
Kargari dagokionez, ez du onartzen 10 ampere baino gehiago, induktiboa zein erresistiboa izan.
K.A.ko 400 V-eko irteera-moduluak 8 errele-irteera ditu. Irteera bakoitzak ezin du jasan 10
ampere baino gehiago, induktiboa zein erresistiboa izan.
K.Z.eko 24 V-eko irteera-moduluak 8 transistore-irteera ditu. Irteera bakoitzak ezin du onartu
500 mA baino gehiago. Kanpoko elikatze-iturri batetik datorkio korrontea, eta elikatze-iturri
horrek K.Z.eko 24 eta 48 V-en artekoa eman behar dio moduluari. Modulu-mota hori oso
aproposa da K.Z.eko 24 V-eko errele baten harilarekin konektatzeko, horrela erreleak 230
V-eko kargak konektatu eta deskonektatu egiten baititu.

3.1.6. PROGRAMAZIOA
Kontrol-moduluaren programazioa erraz egiten da, galdera-erantzunen sistemari jarraituz.
Programazioa egiteko SimonVIS (TermVIS) softwarea instalatuta daukan ordenadore
pertsonala behar dugu.

3.1.7. PROGRAMAZIORAKO SOFTWAREA
PCan instalatuta dagoen programa komunikaziorako programa besterik ez da. Programazio
osoa kontrol-moduluan integratuta dago. Beraz, bertsio berriak salgai jartzen dituztenean, EZ
dago komunikaziorako programa eguneratu beharrik. Kontrol-moduluak –EEPROM memoria
daukanez– programazioa gorde egiten du; beraz, programazioa amaituz gero PC/terminala
deskonektatu egin behar da.
PCa eta kontrol-modulua konektaturik dauden bitartean sistemaren funtzionaltasuna erabat
murriztu egiten da: modem-moduluak eta tenporizadore-moduluak –adibidez– ezin ezingo dute
inola ere lan egin.

3.1.8. SISTEMAREN KONFIGURAZIOA
SimonVIS sistemaren osagaiak 72 mm-ko DIN estandarrean fabrikaturik daude (4TE),
kontrol-modulua, tenporizadore-modulua eta 72 W-eko elikatze-modulua izan ezik (hauek
2 x 72 mm-ko DINean (8 TE) fabrikaturik daude). Bestalde, dimmer-modulua eta bateria-modulua 0,5 x 72 mm-ko DIN (2TE) formatuan eginda daude.
Sistema erabilgarri gerta dadin oinarrizko konfigurazioa hauxe dugu:
•
•
•
•

Elikatze-modulua, K.Z.eko 24 V-eko 15 edo 72 W-ekoa.
Kontrol-modulua.
Sarrera-modulua.
Irteera-modulua.
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Osagai guztiak taldeko banaketa-koadro bakarrean ezar daitezke, erabat zentralizaturik gera
daitezen. Hala ere, sarrera- eta irteera-moduluak deszentralizaturik ere ipin daitezke: ganbaran,
sotoan, etxebizitzako sabai aizunean eta abarretan.
Hasierako konfigurazioa honako moduluok erabiliz horni daiteke:
•
•
•
•

Tenporizadore-modulua.
Modem-molulua.
Dimmer modulua.
Bateria-modulua.

Tenporizadore-moduluak eta modema kontrol-moduluaren RS 485 irteerarekin konektatuko
ditugu. Dimmerrak eta erreguladoreak irteera-moduluekin konektatzen dira.
Modema urrutiko kontrol-, alarma- eta egiaztapen-lanetan erabiltzen da. SimonVIS
sistemaren lehenengo 8 sarrerak telefono edo sistema publiko bati deitzeko erabili ahal dira.
Sistemak dituen gainerako 120 irteerak ere modemak berak aktiba edo desaktiba ditzake.
Tenporizadore-modulua interfaze bat da. PCa kontrol-moduluarekin konektaturik egon ez
arren, erabiltzaileari lagundu egiten dio, bai sistemak dituen 128 aste-programadoreak nola
dauden ikusten eta erregulatzen, bai eguneroko data/ordua ikusten eta zuzentzen.

3.1.9. IZAR-ITXURAKO SAREA
Kontrol-moduluaren eta irteera- eta sarrera-moduluen arteko kableaketak izar-itxurako sarea
balitz bezala funtzionatzen du. Konfiguraziorako ez da erabili behar, ez mikrorruptorerik, ez
softwarerik, ez antzekorik, moduluak automatikoki helbideratzen baitira.
Irteera- edo sarrera-moduluen irteera edo sarrera bakoitzari dagokion zenbakizko espresioa
(zenbaki bat) automatikoki ematen zaio kontrol-moduluan, programazioa egitean erreferentzia
moduan erabiltzeko.
Irteera edo sarrera bakoitzari ematen zaion zenbakizko espresioak honako hauen
araberakoa izan behar du: sarrera- edo irteera-moduluarekin konektatzen den terminaleko
zenbakiaren araberakoa, eta sarrera- edo irteera-moduluko datu-linearekin konektatzen den
kontrol-moduluko konportaren araberakoa.

29

Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuak

3.1.10. SARRERA-MODULUEN KODEKETA
Sarrera-moduluetarako honako esamoldeak erabiltzen dira:
Sarrera-moduluaren
zkia.

Sarrera-moduluaren
terminal-zkia.

Kontrol-moduluaren
konportaren zkia.

Kontrol-moduluaren
helbidea

1

1-8
11-18

1

1-8
11-18

2

1-8
11-18

2

21-28
31-38

3

1-8
11-18

3

41-48
51-58

4

1-8
11-18

4

61-68
71-78

5

1-8
11-18

5

81-88
91-98

6

1-8
11-18

6

101-108
121-128

7

1-8
11-18

7

121-128
131-138

8

1-8
11-18

8

141-148
151-158

K.A.ko 230 V-eko sarrera-moduluek 8 sarrera besterik ez dituztenez, modulu bakoitzaren
lehenengo 8ak konekta daitezke. Gainerako 8ak konektatu ezin badira ere, programazioan
sartu daitezke.
Adibide modura, erabilitako modulu guztiak 230 V-ekoak balira, 64 sarrera bakarrik
konektatu ahalko lirateke.

3.1.11. IRTEERA-MODULUEN KODEKETA
Irteera-moduluetarako honako esamoldeak erabili ohi dira:

Irteera-moduluaren
zkia.

Sarrera-moduluaren
terminal-zkia.

Kontrol-moduluko
konportaren zkia.

Kontrol-moduluko
helbidea

1

1-8

1

1-8

2

1-8

2

11-18

3

1-8

3

21-28

4

1-8

4

31-38

5

1-8

5

41-48

6

1-8

6

51-58
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7

1-8

7

61-68

8

1-8

8

71-78

9

1-8

9

81-88

10

1-8

10

91-98

11

1-8

11

101-108

12

1-8

12

111-118

13

1-8

13

121-128

14

1-8

14

131-138

15

1-8

15

141-148

16

1-8

16

151-158

3.1.12. IRTEERA-TALDEAK
Kontrol-moduluaren programazioa sinplifikatzeko, irteerak taldekatu egin ahal dira, denak
batera aktiba daitezen. Solairu bateko argi guztiak batera pizteko edo itzaltzeko erabil daitezke
(irteera-taldeak, adibidez).

3.1.13. KONTROL-MODULUAREN FUNTZIONAMENDUA
Sarrera bat aktibatzen edo desaktibatzen denean, kontrol-moduluak irakurri egiten du
sarrera horri dagokion programazioa. Izan ere, programa ez da etengabe aztertzen: behin
irakurtzen da aktibatzen denean, eta beste behin desaktibatzen denean. Programagailuak,
beraz, ez du koadro estatikoetan bere programa irudikatu beharrik: produktuaren testuinguru
orokorra kontuan hartu gabe gauza dezake sarrera bat aktibatzeko edo ordu-programagailua
abiarazteko programazioa.

3.1.14. ZERBITZU-FUNTZIOAK
Kontrol-moduluak ondoko zerbitzu-funtziook ere baditu:
•
•
•
•

Sarrerak, irteerak, tenporizadoreak eta irteera-taldeak erakustea.
Irteerak eskuz kontrolatzea.
Erroreen txostena erakustea.
“BORRAR TODO” funtzioa erabiliz, kontrol-moduluan dagoen memoria osoa
ezabatzea.

3.1.15. PROGRAMAZIO-FUNTZIOAK
Programazio-funtzioak ondoko taulan zehazten dira. Adibidez, 1 sarrera-espresioarekin
konektatuta dagoen termostatoak 5 irteeran berogailu elektriko bat abiarazi behar duela
adierazteko programazioa honela egin beharko genuke:
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1 sarrera:

>: 5 irteeraren aktibazioa. Programa-kodea: ActS005.
<: 5 irteeraren desaktibazioa. Programa-kodea: DesS005

Programazio-menua

Programazio-funtzioak

Modemaren programazioa.

4 telefono zenbakiren programazioa, sarbide-kodea, deien arteko
atzerapena, alarma-sarreren finkapena, ID kodearen programazioa eta konektatu aurretiko ‘ring’ kopurua.

Argiteriaren kontrola.

Alderantzikatu, aktibatu/desaktibatu, eskailerako tenporizadorea, dimmer funtzioa, tenporizadore programagarriak eta pultsadoreko funtzio bikoitza.

Pertsiana eta olanen kontrola, bai xafla Pultsadorea, anemometroa, argi- edota egunsenti-sentsorea,
zuzengarriak bai ez-zuzengarriak dituz- erlojua eta alarma pultsadore zentralizatuen bidez kontrolatu.
tenena.
Berokuntza-sistemaren kontrola.

Berokuntza-sistemaren kontrol integratua, 3 sistema-motaren
arabera. Funtzio-programazioa erabiliz ere egin daiteke.

Funtzioen programazioa:
– Oinarrizko funtzioak.
– Funtzio tenporizatuak.

– Alderantzikatu, aktibatu, desaktibatu, segi.
– Minutu-, eskailerako eta alderanzgailu-funtzioa.
– ‘SI’ sarrerak, irteerak edo erlojuak aktibatuta edo
desaktibatuta daudenean, hurrengo funtzioak bete.
– Sarrera alarma bezala definitu, erreseteatu edota
modemarekin konektatu.
– Y, O, SINO.
– Hasi/amaitu lapurretak galarazteko.
– Pultsazio labur (<1seg.) edo luze baten ondorengo (>1seg.
edo 2 seg.) funtzioak.

– IF funtzioak.
– Funtzio logikoak.
– Inoren presentzia adieraztekoak.
– Pultsadorearen funtzioak.
Tenporizadoreen programazioa.

– 128 erlojuen programazioa, denbora erreala, asteroko ordutegia eta programazioarekin zerikusia duten beste zenbait
funtzio.

3.2. SimonVIS SISTEMAREN OSAGAIAK
3.2.1 ELIKATZE-MODULUA
SimonVis sistemaren osagai guztiak tentsio egonkortua duen K.Z.eko 24V-eko elikatze-iturriak elikatzen ditu.
Tentsioaren gorabehera maximoa % 5ekoa izan daitekeenez, segurtasun-transformadorea
erabili behar da.
15 W-eko elikatze-moduluak sistemaren osagai guztiak K.Z.eko 24 V-ez hornitzen ditu.
Beraz, modulu horrek 15 VA-z hornitzen ditu gehienez; hots, sekundarioan 0,6 A-z.
Irudian ikusten den bezala, elikatze-moduluak akoplatzeak helburu bi betetzen ditu: alde
batetik, sistemari potentzia gehiago ematea; bestetik, zirkuitulaburrek sare elektrikoan sortzen
dituzten ondorioak murriztea. Kontrol-moduluak aktibo jarrai dezakeelako gertatzen da hori,
nahiz eta K.Z.eko 24 V-eko horniketaren deribazioren batean akatsen bat gertatu.
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K.A.ko 230 V-eko saretik
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K.Z.eko 24 V-etik kontrolagailuraino

K.Z.eko 24 V-etik beste moduluetaraino
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Bi elikatze-modulu edo gehiago paraleloan elkarrekin akoplatzen direnean, seriean
konektatu behar da 1N5401 (100 V, 3 A) motako diodoa K.Z.eko 24 V-ekoarekin, elikatze-modulu bakoitzetik tartekatuta.
K.Z.eko 24V-eko irteera-moduluarekin tentsio-iturri ezberdina erabiltzen bada, tentsio-iturrien
terminal negatiboak ez dira elkarrekin konektatu behar, moduluaren barnean konexioa eginda
dagoelako.

3.2.2. KONTROL-MODULUA
Sistema kontrolatzeko erreminta nagusia kontrol-modulua da. Prozesatu egiten ditu sarreretan gertatzen diren ekintza guztiak eta, prozesatutakoan, aktibatu egiten ditu programazioaren arabera dagozkien irteerak.
Kontrol-moduluaren programazioa PC terminal baten bidez egiten da. Kontrol-moduluaren
aurrealdeko panelarekin konektatuta dago terminala, SUB-D 9 pineko konektore baten bidez.
GARRANTZITSUA!: Kontrol-moduluaren funtzionamendua zuzena izan dadin, terminalaren
deskonexioa ESC menuan egin behar da nahitaez. Izan ere, pantailan “Sistema SimonVis
pulsar ESC” agertzen denean, eta kontrol-moduluaren LEDa aldizkakotasun motelaz
(segundoko flash bat) ari denean, deskonexioa burutuz gero ez ditu programatutako datuak
egiaztatuko, ezta kalkulatuko ere. Hori dela-eta korrontearen hutsen bat gertatuko balitz,
kontrol-modulua ez litzateke berriro martxan jarriko.
Aurrealdeko panelaren LEDak zera adierazten du:
Aldizkakotasuna motela bada –segundoko flash batekoa– kontrol-moduluak zuzen
funtzionatzen duela.
Aldizkakotasuna arina bada –segundoko bost bat flashekoa– kontrol-moduluaren funtzio
terminala aktibatuta dagoela, edo, ez badago, kontrol-moduluarekin konektatuta dagoen
elikatze-iturria eten egin dela, eta, beraz, programatutako datuetan errore batzuk sortu direla.
Ondorioz, kontrol-modulua gelditu egin dela eta erroreak zuzentzeko terminalarekin konektatu
zain dagoela.
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Honela konektatzen da kontrol-modulua:

K.Z.eko 24 V-eko elikatze-iturritik

Modemetik edo tenporizadoreetatik

Sarrera-moduluetatik

Bateria gehigarritik

SSSiiim
m
mooonnn
V
V
VIIISSS
KONTROL-MODULUA

- + - + 2 4 0V
Bat. RS485

1 0V 2 3 0V 4
5 0V 6 7 0V 8
SSSiiim
m
mooonnn
V
V
VIIISSS
E/S INTERFAZE-MODULUA

OK
Å

1

Â

0V 2

3 0V 4

Œ

RS 232

5 0V 6 7 0V 8

9 0V 10 11 0V 12

13 0V 14 15 0V 16

Irteera-moduluetaraino

Kontrol-modulua K.Z.eko 24V-eko segurtasun-transformadorea duen elikatze-modulu batek
elikatu behar du. Sarrera- eta irteera-moduluei dagokienez, kontrol-moduluak 0 V-eko K. Z.eko
hasiera-puntua izan behar du.
GARRANTZITSUA!: Elikatze-moduluak sarearekin konektaturik jarraitu behar du kontrol-modulua programatzen ari den bitartean; bestela, programatutako datuak ez dira ez
egiaztatuak, ez kalkulatuak izango.
Kontrol-moduluko datuen kalkulua eta egiaztapena programazioa (funtzio-terminala) ‘ESC’
menuan amaitzen denean exekutatzen da, inoiz ez lehenago.
Kontrol-moduluak erreserba-bateria du benetako denboraren erloju-funtziorako. Sistemaren
programazioa etengabeko memorian gordeta dago.
Bateria-modulua konektatuz gero (81995-39), benetako denboraren erlojuaren ordu zuzena
iraunarazteko modua dago.
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Modema eta tenporizadore-modulua kontrol-moduluaren RS485 terminalekin (torloju-terminalekin) konektaturik daude, dagokien polaritateaz: ‘+’ ‘+’ra eta ‘-‘ ‘-‘ra. Bi modulu horiek
kontrol-moduluak hartzen duen elikatze-modulu beretik hartu behar dute korrontea. Elikatze-modulu ezberdinak erabiliz gero, 0 V-eko K.Z.eko terminalak elkarrekin akoplatu behar dira.

3.2.3. TENPORIZADORE-MODULUA
SimonVis tenporizadore-moduluak hainbat gauza egin dezake: data/ordua aldatu eta
kudeatzen dituen 128 programagailu ezberdinak aldatu, egiaztatu, programatu edo ezabatu.
Aipatu duguna egiteko ez da beharrezkoa PCa kontrol-moduluarekin konektatuta izatea.
Asteko programagailuak egunero eta ordu berean automatikoki aktibatzen edo
desaktibatzen ditu errezeptore batzuk. Halaber, haren aplikazio elkartua prestatuta dagoenean
eguneko denboraren balioa definitzen uzten du. Denbora horretatik kanpo aplikazioa erabiltzea
ezinezkoa gertatzen da.
Horretaz gain, SimonVis aste-programagailua funtzionamendu-baldintzak zehazteko ere
erabil daiteke. Adibidez, bulego bateko argi guztiak lanorduetatik kanpo erabiltzea galarazteko,
baina bulegoko garbiketa egiteko behar diren argiak piztuta direla. Halaber, erabili ahal da
krepuskulu-etengailurik ez badago, presentzia-simulagailuak iraun behar duen denbora
finkatzeko.

3.2.4. MODEM-MODULUA
Modem-modulua instalazioa bera kanpoko jendearekin komunikatzeko erabiltzen da.
Komunikazioa telefonoz egiten da, eta badago sortutako alarmaren berri (gas-ihesa,
uholdea, sutea, etab.) SimonVis sistematik kanpora bidaltzea. Horrez gainera, kanpoko telefono
batetik instalazioa txekeatzea ere badago.
Modemaren funtzioak sarbide-kode batek babesten ditu: jabeak bakarrik du baimena
kontrol-moduluraino heltzeko eta sistemarekin jarduteko.
Modemak LED seinalea dauka. LED horrek segundoan behin piztu behar du; horrela ez
egitekotan, zerbait txarto dabilela adierazten du.
Kontrol-moduluaren lehenengo 8 sarrerak alarma-sarreratzat erabili ohi dira. Horiek
aktibatzean, aurreprogramaturik dauden telefono-zenbakiei dei egiten diete, alarma bat
aktibatuta dagoela adieraziz. Halaber, lehenago bilatu diren 4 telefono-zenbakiri behin baino
gehiagotan deitu ahal die, edo modemari deitu alarma-seinalea zuzenean jaso dugula jakinarazi
arte.
Bestalde, kontrol-moduluan irteera bat alarma-irteera bezala programa daiteke, alarma jaso
duen sarrera alde batera utzita aktiba daitekeena.
Telefonoaren bidez kontrol-moduluari sarrera eta irteera guztien egoera eskatzea ere
badago.
Halaber, telefonoa erabiliz irteera guztiak aktibatu edo desaktibatu egin ahal dira.
Alderantzizko funtzioak, ostera, ezin dira kontrolatu modemarekin.
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Kontrol-modulua elikatzeko erabiltzen den K.Z.eko 24V-eko elikatze-moduluarekin konektatu
behar da modema; bestela, K.Z.eko 0 V-eko bi elikatze-moduluen arteko terminalak elkarrekin
konektatu behar dira.
Kontrol-modulua eta modema RS485 terminalarekin, torloju-terminalekin, konektaturik daude
dagokien polaritateaz: `+´ `+´ra eta `–´ `–´ra. Terminal horiek tenporizadore-modulurako ere
erabil daitezke.

3.2.5. K.Z.eko 24V-eko SARRERA-MODULUA
K.Z.eko 24 V-eko sarrera-modulua oso tentsio baxuko etengailuen seinaleak hartzeko
erabiltzen da (pultsadoreak, termostatoak eta antzekoak). SimonVis sistema oso tentsio
baxukoa denez gero, etengailuak isolamendu bikoitza eduki behar du. Isolamendu horren
distantzia minimoak 10 mm-koa izan behar du, sare hornitzaileak 230/400 V-eko tentsioa
badauka.
24 V-eko sarrera-moduluak kontrol-moduluaren ondoan era zentralizatuan nahiz erabat
deszentralizaturik jar daitezke, instalazioaren arabera.
Aktibatzeko, K.Z.eko 24 V-eko sarrera-moduluaren sarrerak moduluaren 5 terminaletan
dauden K.Z.eko 0 V-eko puntuekin konektatu behar dira, kontrol-moduluarekin konexioan.
K.Z.eko 0 V-eko konexioa berbera dute 4 pultsadoreek edo potentzialik gabeko kontaktuek
(detektore baten errelearena, adibidez).
24 V-eko sarrera-modulua jarraian ikusten den bezala konektatu behar da:

18 17 16 0V 15 14 13 0V 12 11 8 0V
SSSiiim
m
mooonnn
V
V
VIIISSS
SARRERA-MODULUAK 24 V

Œ
1

2 3 0V 4 5

6 0V 7 24V data 0V

K.Z.eko 24 V-eko elikatzetik

K.Z.eko eta datatik kontrolagailuraino
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Sarrera-moduluak kΩ 1eko sarrera-inpedantzia dauka. Sarrera bat aktibatzeko, kablearen
eta pultsadorearen arteko kontaktuak –edo kablearen eta detektoreko errelearen
erresistentziaren arteko batura– 33 Ω-etik beherakoa izan behar du.
2

Adibidez, 2 x 2 x 0,6 mm -ko kable jakin baten erresistentzia 6,5 Ω/100 m-koa bada –100 m
kablerako–, instalazioaren funtzionamendu egokia lortzeko kontaktu-erresistentzia hauxe
izango da: 33 – 6,5 = 26,5 Ω .
Kontaktu-erresistentzia 26,5 Ω-etik gorakoa izanez gero, kableaketaren sekzioak handiagoa
2
izan behar du (adibidez, 0,8 mm -ko kablea, 3,5 Ω/100 m-ko erresistentzia duena).

3.2.6. K.A.ko 230 V-eko SARRERA-MODULUA
K.A.ko 230 V-eko sarrera-modulua SimonVis sisteman sentsore eta potentziazko botoi
operatiboen K.A.ko 230 V-eko seinaleetarako sarrera-modulutzat erabiltzen da. Horrela,
modulua bereziki da egokia sisteman eragiteko, aurretiaz dagoen potentzia-instalazioaren
kontaktu operatiboak erabiltzen dituzten instalazioetarako.
Moduluak isolamendu-distantzia minimoa 10 mm-koa duen segurtasuneko tarte galvanikoa
dauka –SimonVis sistemaren K.A.ko 230 V-eko eta K.Z.eko 24 V-eko oso tentsio baxuko
sarrera-terminalen artekoa eta isolamendu bikoitzari dagokiona–.
Moduluak K.A.ko 230 V-eko neutroaren konexio komun bat du. Pultsadore konbentzional
baten bidez edo, errele baten kontaktu bat erabiliz konektatzen dira fasea eta moduluaren
sarrera. Zortzi sarrerei banatu eta konektatu ahal dizkiegu koadripolo bakar baten hiru fase,
talde-kommutadorea edo magnetotermikoa.
K.A.ko 230 V-eko sarrera-modulua ezarri ahal da, bai kontrol-moduluaren ondoan
zentralizatuta, bai instalazioan banatuta (deszentralizatuta).
Sarrera-moduluak 270 kΩ-eko sarrera-erresistentzia dauka. Sentsore bat aktibatzen denean
–75150-39 pultsadore-mota argiduna edo argitxorik gabeko sentsorea–, mA 1etik beherakoa
izaten da korrontearen intentsitatea 230 V-eko tentsioan.
Kablearen luzera maximoa jakiteko kontuan izan behar da zein den bai kablearen
kapazitatea, bai pultsadorearena, bai biena batera. Kasu honetan, 230 V-eko sarrera-modulu
eta sentsorearen (pultsadorearen, adibidez) arteko luzera 100 m-koa da.
Luzera hori gaindituz gero, 230 V-eko sarrera-moduluaren sarrera pultsatu gabe aktibatzea
gerta liteke.

3.2.7. K.Z.eko 24 V-eko IRTEERA-MODULUA
24 V-eko irteera-moduluak 8 transistore-irteera ditu. Zortzi irteera horiek –12–48 V-eko
K.Z.ekoak– urruti dagoen elikatze-iturri batekin konektatu ahal dira.
Moduluaren irteerak aktibatzen direnean, konektaturik dauden kanpoko elikatze-iturriaren
maila berean lan egiten dute, hots, 4 zenbakia duen irteera aktibatuz gero, irteera-moduluaren 0
eta 6 V-eko borne arteko tentsioa eta horretarako kanpotik hornitzen dena berdinak izaten dira.
Irteerak K.Z.eko 0 V-ekoarekin diodoez babesturik daudenez gero, kontaktoreak konektatzean
ez da ipini behar moduluaren barruko indukzio-tentsioan eragiten duen inolako babesik.
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K.Z.eko 24 V-eko irteera-modulua
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Irteera-modulua ezarri ahal da, bai banaketa-koadroan zentralizatuta, bai solairuetan zein
etxebizitzako edozein gunetan guztiz deszentralizatuta.
Moduluaren 8 irteerak PNP transistore-motakoak dira; jasan ahal duten karga maximoa,
berriz, 500 mA-koa. 0 V-eko irteeraren linea bi irteerarekin konektatu ahal da, komun gisara.

3.2.8. K.A.ko 230 V-eko IRTEERA-MODULUA
K.A.ko 230 V-eko eta 10 A-ko irteera-modulua:
SimonVISeko 230 V-eko eta 10 A-ko erreledun irteera-modulua K.A.ko 230 V-eko 8 karga
konektatzeko erabiltzen da, SimonVis sistemaren bidez kontrolatuta.
Irteerako 8 erreleak 4 erreleko 2 taldetan zatikatzen dira. Errele-talde bakoitzak fase-konexio
berbera du. Errele-talde bakoitzari magnetotermiko edo 10 A-ko EAT (etengailu automatiko
txikia) konektatu ahal zaio.
Errele bakoitzak jasan ahal duen karga-maximoa 10 A-koa da.
Halaber, 4 erreleko talde bakoitzak jasan ahal duen karga-maximoa ere 10 A-koa da.
Moduluaren karga-maximoa 2 x 10 A-koa da; beraz, modulu batek 20 A-ko karga jasan ahal
du.
Moduluko errele-talde biei tentsio ezberdinak konektatu ahal zaizkie: adibidez, K.Z.eko 24
V-ekoa 4 erreleko taldeetako bati, eta K.A.ko 230 V-ekoa 4 erreleko beste taldeari.
Kontrol-moduluan edo datu-linean erroreren bat gertatuz gero, 50 ms-tan errelearen irteera
guztiak eten egiten dira.
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5 ÷8 arteko erreleen fase komuna

5 ÷8 arteko erreleen irteerak

L 5-8

S8

S7

S6

S5

Simon

VIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IRTEERA-MODULUA, 230 V 10 A
K.Z.eko 0 V-etik eta
datatik kontrolagailuraino

CE
0V

L 1-4

Data

24 V

S1

K.Z.eko 24 V-ekoa
elikatze-modulutik
S2

S3

S4

1 ÷ 4 arteko erreleen irteerak

1 ÷ 4 arteko erreleen fase komuna

41

Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuak

3.2.9. K.A.ko 400 V-eko IRTEERA-MODULUA
400 V-eko eta 10 A-ko erreledun irteera-modulua K.A.ko 400 V-eko 8 karga konektatzeko
erabiltzen da, SimonVis sistemaren bidez kontrolatuta.
10 A-ko EAT (Etengailu Automatiko Txikia) batez 8 irteerak banan-banan babestu ahal dira;
10 A-ko Neozed fusible batez ere babes daitezke.
Errele bakoitzak jasan ahal duen karga erresistibo maximoa 10 A-koa da; horrela, 400 V/10
A-ko irteera-moduluaren karga erresistibo maximoa hauxe dugu: 8 x 10= 80 A.
Modulua instalatzean, 4 eta 8 bitarteko irteera-hariei gainkarga termikoak saihestu egin
behar zaizkie; horretarako, harien arteko alde minimoak 10 mm-koa izan behar du. Horretaz
gain, moduluaren borneekin 70 mm-ko aldea utzi behar da instalazioa egiten denean.
Erreleak 400 V-eko isolamendu-distantzia batez aldendurik daude, eta zirkuitu baten edo
beste zirkuitu batzuen faseak aktiba ditzakete.
Karga trifasiko bat konektatu eta deskonektatu beharra dagoenean, egokiena da irteera bat
erabiltzea karga trifasikoa konektatzeko erabili den kontaktorearen harilari korrontea emateko.
Kontrol-moduluan edo datu-linean erroreren bat gertatuz gero, 50 ms-tan errelearen irteera
guztiak eten egiten dira.
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K.A.ko 400 V-eko irteera-modulua honela konektatu behar da:

................................................... Errele-irteera 4

Errele-irteera 8
Fasea

8

.................................................................................. Fasea

7

6

5

4

Simon

VIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+

IRTEERA-MODULUA, 400 V 10 A

CE

0V Data 24 V

1

2

3

Fasea ....................... Fasea
K.Z.eko 24 V-eko
elikatze-modulutik
K.Z.eko 0 V-etik eta datatik
kontrolagailuraino
Errele-irteera 1

...............

Errele-irteera 3
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3.2.10. DIMMER-MODULUA
350 CR dimmer modulua goritasun-lanparak eta transformadore elektronikoz osaturik
dauden lanpara halogenoak erregulatzeko erabiltzen da. Dimmerra erabiltzearen abantailarik
handiena hauxe dugu: erregulatzen duen argiaren maila zenbat eta baxuagoa izan hainbat eta
txikiagoa lanpararen kontsumoa. Gainera, lanpararen bizitza luzatu egiten da.
Dimmer batek jasan ahal duen karga maximoa hauxe dugu: 350 W / 300 VA.
Dimmerra bi modu hauetan konekta daiteke:
K.Z.eko 24V-eko irteera-moduluaren irteera bakarra erabiltzen bada, bai argiteria
aktibatzeko eta desaktibatzeko, bai argi-intentsitatea kontrolatzeko irteera horrexek behar du
izan.

L N

1

0V

2

3

0V

4

5

0V

6

7

0V

IRTEERA-MODULUA, 24 V

8

1

2

DIMMER MODULUA

Karga

0 V
0V Data 24V

12-48
V

L
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Karga: Goritasun-lanparak edo transformadore elektronikoz osatutako lanpara halogenoak.
• K.A.ko 230 V-eko irteera-moduluaren irteera bat argiteria aktibatzeko eta
desaktibatzeko erabiltzen bada, eta K.Z.eko 24 V-eko modulua argi-intentsitatea
kontrolatzeko, honelaxe konektatu behar dira:
Erregulazio-sarrera

24 V +
_

L 5-8

S8

S7

S6

S5

IRTEERA-MODULUA, 230 V 10 A

0V

L 1-4

2

DIMMER MODULUA

Data

S1

1

24V

S2

S3

S4

L

Erregulazio
irteera

220 V

K.Z.eko 0 V-etik eta datatik
kontrolagailuraino
K.Z.eko 24 V-eko elikatze-modulutik
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3.2.11. BATERIA-MODULUA
Elektrizitate-hornidura etenez gero, bateria-moduluak funtzio bikoitza du: alde batetik,
denbora errealeko erlojua elikatzen du, 3-6 hilabeterako programaturik dauden epeei
iraunarazteko; bestetik, ohizko horniduran hutsegiteren bat gertatuz gero larrialdiko elikatzea
konektatzen du, sistemaren funtzionamendu zuzena bermatzeko. Bateria-moduluak (CR 2032)
3 V-eko litiozko 2 pila izaten ditu, denbora errealeko erlojua hornitzeko.
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Bateria-moduluaren konexioa hauxe da:

ELIKATZELAGUNTZAILEA
(bateria)

K.Z.eko 24 V-eko

ELIKATZELINEA
K.A.ko 230 V-eko

24 V
0V
SSSiiim
m
mooonnn
V
V
VIIISSS

SSSiiim
m
mooonnn
V
V
VIIISSS
BATERIA-M
ODULUA
Tiratu

D

Œ

Œ

Bat- Bat+

24 V K.Z.

- + - + 2 4 0V
Bat. RS485
SSSiiim
m
mooonnn
V
V
VIIISSS
KONTROL-MODULUA

1 0V 2 3 0V 4

5 0V 6 7 0V 8

SSSiiim
m
mooonnn
V
V
VIIISSS
E/S INTERFAZE-MODULUA

OK
Å

1

Â

0V 2

3 0V 4

Œ

RS 232

5 0V 6 7 0V 8

9 0V 10 11 0V 12

13 0V 14 15 0V 16
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3.3. SimonVIS SISTEMAREN KABLEAKETA ETA
OSAGAIEN KONEXIOA.
3.3.1. OSAGAIEN INSTALAZIOA
3.3.1.1. EROALEEN EZAUGARRIAK
• Kontrol-moduluaren eta sarrera- edo irteera-moduluen arteko komunikaziorako
2
kableak 100 m baino gutxiago izan behar du, 2 x 2 x 0,8 mm -ko eroalea erabiliz gero.
• K.Z.eko 24 V-eko sarrera-moduluaren eta pultsadore/etengailu edo sentsore baten
errele baten potentzialik gabeko kontaktuaren arteko kableak 100 m baino gutxiago
2
izan behar du, 0,6 mm -koa izanez gero.
• K.A.ko 230 V-eko sarrera-moduluaren eta pultsadore/etengailuaren arteko kableak
2
100 m baino gutxiago izan behar, du 0,75 mm -ko eroalea erabiliz gero.
• Irteeren eroaleak hiru irizpide hauek bete behar ditu:
2

– Dagokion zirkuiturako dimentsionatuta egon behar du –argiterian, 1,5 mm -koa;
2
beste zenbait erabileratan (korronte-hartunetan, adibidez) 2,5 mm -koa–.
– Bere sekzioari dagokion magnetotermiko batez babestuta egon behar du.
– Zirkuitutik igarotzen den intentsitatea moduluaren erreleak jasaten duena baino
handiagoa bada, erreleak edo kontaktoreak tartekatu egin behar dira potentziaren
balioa handitzeko. Horrela, sistemaren irteerak errele- edo kontaktu-laguntzailearen harila elikatu egiten du.
3.3.1.2. OSAGAIEN KOKAPENA KOADRO ELEKTRIKOAN
SimonVIS sistemaren elementu domotikoen kokapena eta koadro elektrikoaren dimentsioak
aukeratu aurretik honako irizpide hauek izan behar dira kontuan:
Dimentsioa
Instalazioaren koadro elektrikoen edukiera jakiteko, SimonVIS sisteman kokatu behar dugun
elementu-kopurua jakin behar dugu. Instalazioak koadro elektriko bakarra badu, K.Z.eko 24
V-eko instalazioaren sarrera independenteen kopurua zenbatu behar da. Sarrera independente
deritzo beste inongo eragiketarekin zerikusia ez duen eragiketari. Bi sarrerak eragiketa bera
egiten badute, biak paraleloan konektatu behar dira moduluan sarrera bakar bat erabiltzeko,
eta, horrela, sistemaren ahalbideak hobeto aprobetxatzeko. Adibidez: pasabideko bi pultsadore
pasabideko lanpara bakarra alderantzikatzeko erabiltzen badira, bi gauza hauek egin ahal dira:
• Pultsadoreak sarrera independenteak balira bezala kontuan hartu, eta bi pultsadoreen
sarrerak era berdinean programatu, moduluko bi sarrerak erabiliz.
• Pultsadoreak paraleloan konektatu, moduluaren sarrera bakarra erabiliz.
K.Z.eko 24 V-eko instalazioaren sarrera independente guztiak zenbatu ondoren zati 16 egin
behar da. Emaitza gorantz biribiltzen da, erabili behar den modulu-kopurua jakiteko.
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Adibidez: K.Z.eko 24 V-eko 42 sarrera baldin badaude,
42 / 16 = 2,625 ≈ K.Z.eko 24 V-eko 3 sarrera-modulu behar dira.
Halaber, K.A.ko 230 V-eko sarrera independenteak zenbatu behar dira. Horrelakoetan,
ordea, zati 16 egin ordez zati 8 egin behar da, modulu honek 8 sarrera besterik ez duelako.
Adibidez: K.A.ko 230 V-eko 7 sarrera baldin badaude,
7 / 8 = 0,875 ≈ K.A.ko 230 V-eko sarrera-modulu 1 behar da.
24 V-eko irteera independente-kopurua ere zenbatu eta zati 8 egin behar da, horixe baita
modulu horren irteera-kopurua.
Adibidez: K.Z.eko 24 V-eko 35 irteera baldin badaude,
35 / 8 = 4,375 ≈ K.Z.eko 24 V-eko 5 irteera-modulu behar dira.
Gauza bera egingo behar da instalazioan erabili behar diren sarrera- eta irteera-modulu
guztiekin.
Instalazioaren SimonVIS sistemaren modulu-kopurua jakin ondoren, moduluek behar
dituzten TE 18 mm-ko polo-kopurua kalkulatu behar da, koadro elektrikoaren neurriak jakiteko:

TE
TE moduluen
moduluak,
unitateak
guztira

Kopurua

Modulu-mota

1

15 W-eko elikatze-modulua

4

4

1

Kontrol-modulua

8

8

3

24 V-eko sarrera-modulua

4

12

1

230 V-eko sarrera-modulua

4

4

5

24 V-eko irteera-modulua

4

20

2

230 V-eko irteera-modulua

4

8

1

400 V-eko irteera-modulua

6

6

0

Tenporizadore-modulua

8

0

0

Dimmer modulua

2

0

0

Bateria-modulua

2

0

0

Modem-modulua

4

0

GUZTIRA

62
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Koadro elektrikoak 62 TE modulu ezartzeko edukiera –gutxienez– izan behar du. Horrez
gain, kontuan hartzekoa da arautegiak eskatzen dituen babes-aparatuak ere ezarri behar direla
koadro elektrikoan: diferentzialak eta magnetotermikoak, baita erreleak eta kontaktu-laguntzaileak ere, baldin eta instalazioak horiek baldin badauzka.
Instalazioak koadro elektriko bat baino gehiago baldin badu, moduluak banatu egin behar
dira hainbat koadro elektrikotan; banatu aurretik, ordea, koadro elektriko bakoitzean zenbat
modulu sartu behar den jakin behar da. Ondorioz, koadro elektrikoak moduluen banaketaren
arabera kokatu behar dira. Adibidez: 72 moduluko koadro elektriko bat behealdeko solairuan
ezar liteke, eta 12 moduluko beste bat ganbaran.
Moduluen kokapena koadro elektrikoetan.
Moduluak koadro elektrikotik kanpo kokatu ahal dira. Adibidez: erregistro-kaxak dauden
zuloetan, sabai aizunetan, deribazio-kaxetan eta abarretan, baita koadroetan ere. Koadroetan
badaude, zenbait neurri hartu behar dira kontuan:
K.X.eko 24 V-eko eta K.A.ko 230 V-eko linea eroaleen artean 10 mm-ko segurtasun-distantzia utzi behar da. Kableak koadro elektrikoari finkatu behar zaizkio, kableen arteko
distantzia aldaezina izan dadin. Hori egiterik ez badago, K.Z.eko 24 V-eko eta K.A.ko 230 V-eko
elikatze-kableek isolamendu berdina izan behar dute.
Komeni da SimonVIS sistemaren moduluak panel independente batean ipintzea.
Garapen termikorik altuena duten osagaiek koadro elektrikoaren goialdean jartzea ere
komeni da. Osagaiak, garapen termikoaren arabera, honela sailkatu ahal dira:
Kontrol-modulua, tenporizadore-modulua eta modem-modulua.
K.Z.eko 24V-eko sarrera- eta irteera-moduluak.
Elikatze-modulua, K.A.ko 230 V-eko
magnetotermikoak eta talde-etengailuak.

sarrera-

eta

irteera-moduluak,

diferentzialak,

Mailarik baxuena duten osagaiak behetik gora jarri behar dira.
Bestalde, K.A.ko 230 V-eko irteera-moduluak dituzten lineatako biren artean sarrera-modulu
bat tartekatzeko ahaleginak egin behar dira, tartekatze horrek irteera-moduluek sortutako beroa
askatzen laguntzen baitu.
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3 maila

Bero-sakabanatze handia

2 maila

1 maila

Bero-sakabanatze txikia

Koadro elektrikoan osagaiak nola jarri.
3.3.1.3. OSAGAIEN KABLEAKETA ETA KONEXIOA
Osagaien kableaketa lehenago aipatutakoaren arabera egin behar da. Nolanahi dela ere,
hurrengo irudian ikusten da nola kableatu behar den –SimonVIS sistema erabiliz– 15 W-eko
elikatze-iturriak, kontrol-moduluak, K.Z.eko 24 V-eko sarrera-moduluak, K.A.ko 230 V-ko
irteera-moduluak eta modem-moduluak osatzen duten instalazioa.

Ur-detektagailua
Elektrobalbula
Gas-detektagailua
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3.3.2. SISTEMAREN PROGRAMAZIOA
3.3.2.1. TermVIS PROGRAMAREN INSTALAZIOA
SimonVIS sistema programatzeko eta zerbitzuan jartzeko PCa erabili behar da, eta
terminalarekin bateragarria den programa instalatu. Horretarako, TermVIS programa dago,
SimonVIS-aren kontrol-moduluaren funtzio guztiak betetzen dituena. Honako hauek, alegia:
• Eragiketak, menuak erabiliz.
• Programazioaren transferentzia ordenagailutik kontrol-moduluraino.
• Programazioaren transferentzia kontrol-modulutik ordenagailuraino.
• Konektatuta dagoen kontrol-moduluaren programazioa inprimatzea.
• Kontrol-moduluaren programa eta aplikazio-funtzioak irakurtzea.
• Erabilitako sarrera eta irteeretarako erreferentzia-testuak sortzea edo aldatzea.
• Ordenagailuko komunikazio-atakak hautatzea.
Kontrol-moduluaren programaziorako TermVIS softwarea erabiltzeko betekizun minimoak
hauexek dira:
• IBMrekin bateragarria den PCa.
• 3 ½ hazbeteko diskete malgua.
• 640 kby-ko RAM memoria.
• Kontrol-moduluarekin konektatzeko RS232C komunikazio-ataka.
• DOS sistema operatiboa 3.0, edo bertsio berriagoa.
OHARRA: TermVIS sistema ez dago moldatuta Windowsen softwarearekin funtzionatzeko.
GARRANTZITSUA: Konektatuta dagoen PCak sare-iragazkia erantsita badu, PCa kontrol-moduluarekin konektatzen denean sor litekeen deskarga-korrontea saihesteko eta kontrol-modulua ez hondatzeko bi gauza egin daitezke:
1. Konexioa egiten den bitartean PCa eta periferikoak (inprimagailua...) deskonektatu.
2. PCa eta periferikoak lur-hartune aktiboarekin konektatu.
3.3.2.2. SOFTWAREAREN INSTALAZIOA
TermVIS programak 720 kby-eko 3 ½ hazbeteko disketea du, idazkeraren kontra babestua.
TermVISa erabili aurretik programa instalatu egin behar da.
TermVIS instalatzen laguntzen duen programaren bitartez, honela instalatzen da:
• TermVIS programarekin PCan sartu disketea.
• Unitatea hautatu DOSen; adibidez, idatzi ‘A’ eta sakatu <Enter>(↵).
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• Idatzi ‘instalar’ eta sakatu <Enter>(↵).
Instalaziorako programari jarraituz, aukeratu non instalatu behar den TermVISa, hots,
unitatea eta direktorioa. Agertzen diren galderei <Enter> pultsatuz bakarrik erantzuten bazaie,
TermVISa automatikoki C: unitatean instalatuko da, TermVIS direktorioan.
3.3.2.3. PCa KONTROL-MODULUAREKIN NOLA KONEKTATU
Jarraian, SimonVISeko kontrol-modulua terminal batekin konektatzeko erabiltzen den
konexio-taula ikusiko dugu. PCaren ataka-seriearen araberakoa izango da konexioa, eta
SUB-D 25 edo 9 pindun konektore emea erabili behar da.
SimonVISeko kontrol-modulua,
9 pindun konektore emea duena

PCa, 9 pindun
konektore emea duena

2
3
5
8

2
3
5
8

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

SimonVISeko kontrol-modulua,
9 pindun konektore emea duena

PCa, 25 pindun
konektore emea duena

2
3
5
8

3
2
7
5

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….

Halaber, kontuan hartzekoa da txarto dagoen konexio batek korronte- eta tentsio-transmisioak sorraraz ditzakeela, eta, bai PCaren ataka-seriea, bai kontrol-modulua hondatu
ahal dituela.
Lur-hartunea ez da beharrezkoa, baldin eta PCa bateriaz elikatuta badago, hots, PC
eramangarria bada.
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