TECHNISCHE OMSCHRIJVING

DS 41L

2 kanaals repeater

Deze module wordt toegevoegd aan Luxom
installaties waarbij het maximaal aantal toegelaten
modules (60) en/of meter buskabel (600m) is
overschreden.
Zijn voornaamste taken zijn het compenseren van
de opgelopen signaalverliezen, en het realiseren
van een galvanische scheiding tussen kanaal A en
kanaal B.
Een galvanische scheiding houdt in dat op beide
kanalen van de repeater een 24 VDC voeding én
terminatiemodule moet worden aangesloten.
Door met gescheiden voedingen te werken
verhoogt men de betrouwbaarheid van de installatie wanneer er een kortsluiting zou optreden op
een kanaal van de repeater. Het ander kanaal
werkt dan probleemloos verder.
Deze module biedt een oplossing wanneer twee
gebouwen met een verschillend aardpotentiaal met
elkaar moeten communiceren.
Deze module heeft aan elke zijde een terminatie
ingebouwd.

Technische gegevens kanaal A (backbone)
Produkt ID
BUS
Communicatie
Voedingsspanning
Massa
Elektrisch verbruik
Aantal busaansluitingen
Aansluitklemmen BUS
Visualisatie

B0
CBUS
Galvanisch gescheiden van kanaal B
24 VDC
Galvanisch gescheiden van kanaal B
0.25 VA
2
4 mm²
LED voor de communicatie, stroom en spanning

Technische gegevens kanaal B
Produkt ID
BUS
Communicatie
Voedingsspanning
Massa
Elektrisch verbruik
Aantal busaansluitingen
Aansluitklemmen BUS
Visualisatie

B0
CBUS
Galvanisch gescheiden van kanaal A
24 VDC
Galvanisch gescheiden van kanaal A
0.25 VA
2
4 mm²
LED voor de communicatie, stroom en spanning

Installatie
Garantie
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad
Afmetingen LxBxH
Aantal DIN-rail modules 18 mm

DIN-rail montage
3 jaar op omruiling
0° tot 50 °C
IP 20
72 x 90 x 62 mm
4
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TROUBLESHOUTING GUIDE
Onderstaande tabel biedt u de mogelijkheid van bepaalde problemen op te sporen en te corrigeren.
Indien extra ondersteuning is vereist, aarzel dan niet van een technisch verantwoordelijke te contacteren.

PROBLEEM

OORZAAK

LED van kanaal A en B knipperen

LED van kanaal A blijft snel knipperen

LED van kanaal B blijft snel knipperen

De LED's van kanaal A en kanaal B
branden constant en men kan
de verlichting niet meer in - of
uitschakelen

CORRECTIE
----------------

Normale communicatieoverdracht
De 100 mA busstroom ontbreekt op
kanaal A. (LED’s U &/of I branden niet )

1. Verwijder de kortsluiting tussen de S
en - bedrading op kanaal A
2. Controleer de terminatie aansluiting

De repeater slaagt er niet in data door te
sturen naar kanaal B.

Controleer de busstroom,bedrading en
voedingsspanning op kanaal B.

De 100 mA busstroom ontbreekt op
kanaal B.
(LED’s U &/of I branden niet )

1. Verwijder de kortsluiting tussen de S
en - bedrading op kanaal B
2. Controleer de terminatie aansluiting

De repeater slaagt er niet in van data
door te sturen naar kanaal A.

Controleer de busstroom, bedrading en
voedingsspanning op kanaal A.

De bus is continu bezet door een fout in
de programmatie
(eindeloze lus in de programmatie)

1. Ga via de busmonitor software na
welk adressen repetitief op de bus
worden gestuurd.
2. Schakel de busspanning uit voor een
periode van 10 seconden om deze
eindeloze lus te stoppen.
3. Pas de programmatie aan zodat
deze lus niet meer kan optreden.(*)

(*) Eindeloze lussen ontstaan wanneer een module zo ingesteld is om een adres + functie op de bus te
sturen wanneer datzelfde adres + functie door deze module wordt ontvangen.
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