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1. Úvod 
Hvězdicový slučovač LON® typ RER 111 je zařízení, které umo�ňuje vzájemné propojení různých 
modulů prostřednictvím sběrnice LON. 

Sběrnice LON je systémová sběrnice, která umo�ňuje komunikaci mezi mno�stvím zařízení, která 
pou�ívají síť LonWorks� a její odpovídající protokol LonTalk®. Tento komunikační systém má 
následující vlastnosti: 

- Rychlost 1,25 Mbit/s 

- Víceúčelové komunikační médium 

- Minimální údr�ba 

- Zařízení mnoha dodavatelů 

- Nízká cena za technickou podporu  
 

Dal�í informace týkající se sběrnice LON jsou uvedeny v dokumentu �LonWorks� Network in 
Protection and Control Systems� (Síť LonWorks� v systémech chránění a řízení),  
1MRS 750035-MTD EN. 

Jednotkou RER 111 je vytvořen bod hvězdicového propojení, ke kterému lze připojit ostatní 
zařízení komunikující prostřednictvím sběrnice LON. Vlastní komunikační uzel je vytvořen 
z volitelných karet umístěných na devíti pozicích (slotech), které jsou v jednotce RER 111 
k dispozici. Ka�dá volitelná karta má v systému sběrnice LON specifickou funkci. 

Standardní jednotka RER 111 obsahuje: 

- Volitelný jednoduchý, nebo zdvojený, zdroj pomocného napájení s rozsahem vstupního napětí 
110�240 V st/ss, nebo 24�60 V ss 

- Vstupně/výstupní kartu (I/O) 

- Základovou desku 

- Devět pozic pro volitelné karty 
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2. Volitelné karty 

K dispozici jsou následující typy volitelných karet (dal�í informace týkající se jednotlivých typů 
volitelných karet jsou uvedeny v příslu�ných manuálech): 

• Volitelná karta pro připojení optického vlákna SFIBER-C- umo�ňuje propojení tří dvojic 
optických vláken v kombinaci vysílač � přijímač a je určena pro propojení zařízení na úrovni 
vývodového pole, pro spojení dvou jednotek RER 111 vybavených volitelnými kartami 
optických vláken, nebo pro spojení jednotky RER 111 se zařízením vy��í úrovně, např. se 
systémem MicroSCADA. 
Manuál u�ivatele: 1MRS750106-MUM.  

• Volitelná karta SRS485-C- se pou�ívá pro připojení zařízení, které je vybaveno rozhraním 
RS485, k síti LonWorks. Tato karta také umo�ňuje připojení jedné dvojice optických vláken 
v kombinaci vysílač � přijímač.  
Manuál u�ivatele: 1MRS750105-MUM.  

• Volitelná karta adaptéru sériového přenosu SSLTA-C- LonTalk™ zaji�ťuje prostřednictvím 
rozhraní RS232 připojení zařízení vy��í úrovně (např. monitorovací terminály, PC, atd.) k síti 
LonWorks. Tuto kartu lze také pou�ít pro propojení jednotek RER 111 pomocí dvojice 
optických vláken v kombinaci vysílač � přijímač. Volitelná karta SSLTA-C- fyzicky zaji�ťuje 
síťové rozhraní RS232.  
Manuál u�ivatele: 1MRS750107-MUM.  

• Volitelná karta směrování přenosu SROUT-C- se pou�ívá pro připojení zařízení v kombinaci 
vysílač � přijímač prostřednictvím páru kroucených vodičů (TP/XF-78 nebo TP/XF-1250) 
a/nebo zařízení v kombinaci vysílač � přijímač prostřednictvím dvojice optických vláken. Tato 
karta také poskytuje prostředek pro rozdělení celého systému do jednotlivých podru�ných sítí.  
Manuál u�ivatele: 1MRS750109-MUM.  

• Volitelná karta zdvojeného připojení SREDU-C- se pou�ívá pro vzájemné propojení zařízení, 
které je uskutečněno zdvojeným spojovacím vedením. Tuto kartu lze pou�ít pro připojení dvou 
dvojic optických vláken v kombinaci vysílač � přijímač k jakémukoli zařízení, které toto 
zdvojené připojení podporuje. Volitelná karta zdvojeného připojení zaji�ťuje, �e v případě 
poruchy jednoho propojení optickým vláknem zůstává mo�nost přenosu dat na zařízení 
zachována (pro příjem i vysílání dat).  
Manuál u�ivatele: 1MRS750108-MUM.  

• Volitelná karta hvězdicového slučovače (LON Clock Master) SLCM-C s rozhraním RS232/TTL 
a volitelná karta hvězdicového slučovače (LON Clock Master) SLCMFO-C s rozhraním pro 
optické vlákno jsou určeny pro připojení zařízení referenčního času (hodin), které zaji�ťuje 
časovou synchronizaci na sběrnici LON. Podle po�adavku na přesnost a v závislosti na 
pou�itém typu zařízení na úrovni vývodového pole, existuje pět různých metod časové 
synchronizace.  
Manuál u�ivatele: 1MRS750985-MUM.  
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3.  Aplikační pou�ití volitelných karet 

3.1. Rozhraní pro optické vlákno 

Jednotka RER 111 mů�e být vybavena volitelnou kartou určenou pro optické vlákno. Tato 
volitelná karta obsahuje tři dvojice (páry) optického rozhraní v kombinaci vysílač � přijímač a je 
určena pro připojení ostatních LON zařízení, jako jsou například zařízení na úrovni vývodového 
pole, pro připojení komponentů jiné jednotky RER 111, nebo pro připojení zařízení vy��í úrovně, 
např. systému MicroSCADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 3.1.-1 Malý systém optické sběrnice LON, který obsahuje jednu jednotku RER 111 s volitelnými 
kartami rozhraní optických vláken 

 

V jakémkoli systému sběrnice LON smí být pou�ity maximálně tři sekvenčně uspořádané jednotky 
RER 111. Sekvenčního uspořádání je dosa�eno tím, �e jedna z jednotek RER 111 je pou�ita jako 
hlavní jednotka a zbývající jednotky jsou pou�ity jako jednotky podřízené/vedlej�í. Hlavní jednotka 
RER 111 zaji�ťuje spojení na zařízení vy��í úrovně, které je určeno pro monitorování, ovládání, 
programování, atd. 

UPOZORNĚNÍ: Maximální vzdálenost mezi dvěma uzly systému je 2 km. 
 

Optická vlákna pro připojení  
zařízení na úrovni  
vývodového pole 
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Obr. 3.1.-2 Velký systém optické sběrnice LON, který obsahuje vět�í počet jednotek RER 111 
 

Optická vlákna pro připojení zařízení na úrovni vývodového pole 

Připojení optickým vláknem 

Připojení optickým 

Volitelná karta SLTA 

Připojení RS 232

vláknem 

Připojení zařízení vy��í úrovně, 
např. monitorovací zařízení, PC, atd. 
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3.2. Rozhraní RS485 

Jednotka RER 111 mů�e být vybavena kartou s rozhraním RS485. Tato karta obsahuje 9-ti 
�pičkový konektor typu D určený pro připojení zařízení LON, které pou�ívá vysílač � přijímač 
RS485 a pro připojení jedné bě�né dvojice (páru) optických vláken v kombinaci vysílač � přijímač. 
Toto rozhraní lze také pou�ít pro jiná zařízení, která jsou vybavena vysílačem � přijímačem 
RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.2.-1 Rozhraní pro zařízení LON, které pou�ívá vysílač � přijímač RS485 
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3.3. Rozhraní RS232 na sběrnici LON 

Jednotka RER 111 mů�e být vybavena volitelnou kartou SLTA. Tato karta se pou�ívá pro 
připojení jednotky k zařízení vy��í úrovně, jako je například monitorovací a řídicí systém a/nebo 
PC, prostřednictvím rozhraní RS232 a 9-ti �pičkového konektoru typu D. Toto rozhraní také 
usnadňuje instalaci systému a zlep�uje odolnost proti ru�ení.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.3.-1 Struktura systému, u kterého je rozhraní na hlavní pracovi�tě implementováno kartou SLTA 
 

3.4. Rozdělení systému na sítě propojené páry optického vlákna a krouceného vodiče  

Jednotka RER 111 mů�e být vybavena kartou směrování přenosu. Tato karta obsahuje 9-ti 
�pičkový konektor typu D určený pro připojení zařízení LON, které u kombinace vysílač � přijímač 
pou�ívá pár kroucených vodičů (TP/XF-78 nebo TP/XF-1250) a pro připojení zařízení LON, které 
u kombinace vysílač � přijímač pou�ívá optická vlákna. Volitelná karta směrování přenosu mů�e 
být pou�ita pro rozdělení systému sběrnice LON do dílčích podru�ných sítí, čím� je zvý�ena 
spolehlivost sítě a současně zlep�ena výkonnost celé sítě.  

 

Optická vlákna pro připojení 
zařízení na úrovni  
vývodového pole 

Připojení RS 232 

Volitelná karta SLTA 

Hlavní pracovi�tě systému
LON, např. PC 
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Obr. 3.4.-1 Struktura systému, který je rozdělen do několika podru�ných optických sítí  
 
 

Optická vlákna pro připojení zařízení na úrovni  
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  Optická vlákna pro připojení zařízení  
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 Volitelná karta 
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DÍLČÍ PODRU�NÁ SÍŤ 1 

DÍLČÍ PODRU�NÁ SÍŤ 2 
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Volitelná karta směrování přenosu také umo�ňuje připojení zařízení LON, které u kombinace 
vysílač � přijímač pou�ívá pár kroucených vodičů (TP/XF-78 nebo TP/XF-1250). Tímto způsobem 
je zaji�těno, �e zařízení LON, dostupné na trhu v současné době, mů�e komunikovat se systémy 
řízení a chránění rozvodny. Dal�í výhodou je skutečnost, �e tímto způsobem mohou být propojeny 
dílčí podru�né sítě s různými přenosovými rychlostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.4.-2 Struktura systému, který pou�ívá transformátory izolované kanály připojené párem 

kroucených vodičů   

 

Volitelnou kartu směrování přenosu lze kromě toho také pou�ít jako síťový zesilovač, který 
umo�ňuje zvý�it počet hvězdicových slučovačů v síti LON. V síti LON bez zesilovače lze mezi 
dvěma libovolnými uzly instalovat maximálně tři hvězdicové slučovače. 

DÍLČÍ PODRU�NÁ SÍŤ 1 

DÍLČÍ PODRU�NÁ SÍŤ 2

 

 

  Optická vlákna pro připojení zařízení  
  na úrovni vývodového pole 

Zařízení s TP vysílačem � přijímačem 
izolované transformátory (komunikační 
rychlost 1,25 Mbit/s nebo 78 kbit/s) 

Připojení optickým 
vláknem 

Volitelná karta 
směrování přenosu

  Připojení párem  
  kroucených vodičů 
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3.5. Pou�ití zdvojeného rozhraní 

Jednotka RER 111 mů�e být vybavena volitelnou kartou zdvojeného připojení. Tato karta má dvě 
rozhraní určená pro dvojici optických vláken v kombinaci vysílač � přijímač, která jsou pou�ita pro 
zdvojené propojení LON zařízení. Zpráva na sběrnici LON je přijata buď jedním, nebo oběma 
přijímači/vysílači ve stejném čase. Poté je zpráva odeslána na ostatní karty v jednotce RER 111. 
Zprávy procházejí oběma přijímači/vysílači současně. Na Obr. 3.5.-1 je znázorněn proces, jakým 
způsobem je zpráva přená�ena a přijímána volitelnou kartou zdvojeného připojení. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Obr. 3.5.-1 Zdvojené rozhraní 

 

Volitelnou kartu zdvojeného připojení lze také pou�ít pro vzájemné propojení jednotek RER 111. 
Viz Obr. 3.5.-2. 

Sběrnice 
otevř. 

kolektoru 

Kanály 
optických

vláken 
Sběrnice 

otevř. 
kolektoru 

Volící logika
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Obr. 3.5.-2 Struktura systému, který pou�ívá volitelnou kartu pro zdvojené připojení 

  Optická vlákna pro připojení zařízení  
  na úrovni vývodového pole 

  Optická vlákna pro připojení zařízení  
  na úrovni vývodového pole 

  Připojení optickým vláknem 

Volitelná karta  
zdvojeného připojení 
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3.6. Pou�ití karty časové synchronizace LON Clock Master 

Jednotka RER 111 mů�e být vybavena volitelnou kartou SLCM nebo SLCMFO. Tato volitelná 
karta zaji�ťuje připojení zařízení referenčního času (hodin) k síti LONWORKS na úrovni TTL 
(SLCM), nebo připojení tohoto zařízení prostřednictvím optického vlákna (SLCMFO). Karta 
obsahuje interní hodiny a aplikační program, který tyto interní hodiny vyu�ívá pro generování 
různých synchronizačních zpráv a synchronizačních signálů, a tím zaji�ťuje synchronizování 
ostatního zařízení připojeného k síti LONWORKS. 

 
 

 
Obr. 3.6.-1 Malý systém, který pro synchronizaci jiných zařízení pou�ívá kartu LON Clock Master 

Zařízení vy��í úrovně, 
např. monitorovací PC 
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vláknem Volitelná karta SLCM 

   Připojení RS232 

  Optická vlákna pro připojení zařízení  
  na úrovni vývodového pole 

 GPS nebo jiné zařízení 
referenčního času 
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4. Funkce 
Hlavní funkcí jednotky RER 111 je zajistit připojení volitelných karet k základové desce. Z tohoto 
důvodu je základová deska vybavena interní sběrnicí otevřeného kolektoru, ke které je připojeno 
v�ech devět pozic jednotlivých karet. Základová deska také zaji�ťuje napájení, které je potřebné 
pro připojené volitelné karty. 

Jedna nebo dvě karty napájení (jednoduché nebo zdvojené napájení) integrované v jednotce 
RER 111 zaji�ťují napájecí napětí, které vy�adují v�echny ostatní karty instalované v jednotce. 
Vstupní (napájecí) napětí karty je buď 110�240 V st/ss, nebo 24�60 V ss. Tyto karty lze pou�ít 
v jakékoli kombinaci. 

Jednotka RER 111 také obsahuje vstupně/výstupní (I/O) modul. Externí napájecí zdroj potřebný 
pro karty napájení je připojen přes tento modul.  

 

4.1. Funkce samočinné kontroly 

I/O modul je vybaven dvěma poruchovými relé, která jsou pou�ita pro diagnostiku poruch 
v kartách napájení. Aby byly zlep�eny charakteristické vlastnosti systému samočinné kontroly, 
modul také obsahuje elektronické obvody potřebné pro indikaci chyb/poruch v napájecích 
a volitelných kartách prostřednictvím sběrnice LON. Aby byly indikovány stavy různých 
komponentů jednotky RER 111, musí být tato LON výstra�ná hlá�ení (alarmy) periodicky vysílána. 
Indikovány jsou následující čtyři poruchové stavy/situace: 

- Porucha napájení aktivována 

- Porucha napájení resetována 

- Porucha volitelné karty aktivována 

- Porucha volitelné karty resetována  

I/O karta (SIO karta) jednotky RER 111 sleduje stavy chybové sběrny a vysílá chybová výstra�ná 
hlá�ení. Aby byla detekce chyby volitelné karty umo�něna, je chybová sběrna implementována na 
základovou desku jednotky RER 111. Tím je tato chybová sběrna sdílena v�emi volitelnými 
kartami, které jsou k základové desce připojeny. Proto je důle�ité, aby v�echny volitelné karty 
připojené k základové desce, která je vybavena chybovou sběrnou, podporovaly jak funkci 
samočinné kontroly, tak i činnost chybové sběrny. Jinak není mo�né vyu�ít výhod této chybové 
sběrny. 

Obě karty napájení mají své vlastní chybové sběrny a tyto sběrny jsou umístěny pouze na I/O 
kartě jednotky RER 111. 

Aby I/O karta byla schopna prostřednictvím sítě LON vysílat i přijímat zprávy, musí být sběrnice 
otevřeného kolektoru na základové desce roz�ířena i na pozici/slot I/O karty (SIO karty). 
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4.2.  Kompatibilita verzí 

Funkce samočinné kontroly byly doplněny u verze hvězdicového slučovače LON - RER 111C 
a u volitelných karet této verze. Označení typu jednotky je uvedeno na plastickém pásku v pravém 
horním rohu skříně hvězdicového slučovače LON (viz Obr. 5.3.-1). 

Tyto doplňkové funkce jsou důvodem pro určitá omezení v pou�ití různých verzí hvězdicového 
slučovače LON a jednotlivých volitelných karet. 

Aby jste zjistili, zda máte volitelné karty příslu�ející verzi jednotky RER 111C nebo verzi jednotky 
star�í, musíte zkontrolovat �títek na čelním panelu volitelné karty. Název volitelné karty je 
vyznačen v horním rohu �títku (viz Obr. 7.3.-1). V následující části je uveden seznam volitelných 
karet pro verzi jednotky RER 111C.: 
 
• SFIBER-C-MM 
• SFIBER-C-BB 
• SLCM-C-MM 
• SLCM-C-BB 
• SLCMFO-C-MM 
• SREDU-C-MM 
• SREDU-C-BB 
• SROUT-C-MM 
• SROUT-C-BB 
• SRS485-C-MM 
• SRS485-C-BB 
• SSLTA-C-MM 
• SSLTA-C-BB 
 
Volitelnou kartu verze jednotky RER 111C, nebo verze vy��í, lze instalovat jak v jednotce 
RER 111C, tak i v jednotkách star�ích. Star�í volitelné karty (předcházející verzi RER 111C), 
které budou instalovány v jednotce RER 111C, vyvolají aktivaci chybového změnového stavu 
a zablokují funkci samočinné kontroly. 
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5.  Mechanické a elektrické provedení 
 
5.1.  Blokové schéma 

Jednotka RER 111 obsahuje jednoduché nebo zdvojené napájení, vstupně/výstupní (I/O) kartu, 
základovou desku a devět pozic pro volitelné karty. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.1.-1 Blokové schéma interních komponentů jednotky RER 111 

Karta (karty) napájení a vstupně/výstupní (I/O) karta mají ve skříni jednotky RER 111 fixní pozice. 
Karty jsou umístěny na levé straně skříně tak, �e na pozici zcela vlevo je první karta napájení 
(U1aux), vstupně/výstupní (I/O) karta je na střední pozici, a pokud je pou�ita druhá karta napájení 
(U2aux), je tato karta umístěna na pozici zcela vpravo. Skříň jednotky je kromě toho rozdělena 
stínící přepá�kou na dvě sekce. 

K dispozici jsou následující dva typy napájecích karet � SPGU 240 a SPGU 48. 

Tabulka 5.1.-1 SPGU 240   

SPGU 240 A1  

Jmenovité napětí UN = 110 / 120 / 230 / 240 V st 
UN = 110 / 125 / 220 V ss 

Rozsah provozního napětí U = 80 � 265 V st 

Tabulka 5.1.-2 SPGU 48   

SPGU 48 B2  

Jmenovité napětí UN = 24 / 48 / 60 V ss 

Rozsah provozního napětí U = 18 � 80 V ss 
 

Oba moduly napájení jsou transformátorové zdroje. To znamená, �e primární obvod je od 
sekundárních obvodů  galvanicky oddělen prostřednictvím usměrňovačů zpětných běhů  
(fly-back). Primární obvod je ve zdroji SPGU 240 A1 chráněn pojistkou F1, 1 A (pomalá pojistka) 
a ve zdroji SPGU 48 B2 je chráněn pojistkou 4 A (pomalá pojistka). Tyto pojistky jsou umístěny na 
obvodové desce modulu (na desce s ti�těnými spoji). 

Obě karty napájení je mo�né pou�ít v jakékoli kombinaci. Napájecí napětí jednotky RER 111 je 
vyznačeno na typovém �títku na čelním panelu zařízení. Ka�dá karta napájení je vybavena 
zelenou LED diodou, která svítí, je-li ke kartě připojeno napájecí napětí a karta je v provozu.  
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I/O modul je vybaven dvěma poruchovými relé a 12-ti pólovou �roubovou svorkovnicí. Tato 
svorkovnice je určena pro připojení vstupního napájecího napětí a výstupních obvodů 
poruchových relé. V normálních provozních podmínkách jsou kontakty těchto relé definovány buď 
jako klidové kontakty, nebo jako pracovní kontakty. Pokud dojde k ztrátě pomocného napětí, 
dojde také k změně stavu těchto kontaktů. Poté je aktivována chybová sběrna příslu�ného 
modulu napájení. Tento stav je detekován Neuronovým čipem (Neuron chip) I/O karty a do sítě 
LON je vysláno výstra�né chybové hlá�ení (alarm). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.1.-2 Mechanická struktura SIO karty 
 

5.2.  Pozice volitelných karet (sloty) 
Devět pozic (slotů) pro volitelné karty je umístěno v pravé části skříně. Proto�e tyto pozice jsou 
z hlediska konstrukce stejné, je umístění jednotlivých volitelných karet na těchto pozicích závislé 
na rozhodnutí u�ivatele. 

Základová deska jednotky RER 111 je osazena 9-ti konektory volitelných karet (64 pólovými 
konektory E1). Napájecí sběrny, datová sběrnice a chybová sběrna jsou stejné (společné) pro 
v�echny konektory. 

  Servisní tlačítko 
  LED dioda � provoz 

   
 
Elektronické obvody komunikace  
a řízení chybových sběren sítě LON 

  

 Poruchové relé

 Poruchové relé

 Pomocná napětí pro moduly napájení 1 i 2 

 
12 pólová 
�roubová  
svorkovnice 

 
32 pólový 
konektor E1
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5.3.  Mechanické provedení 
Jednotka RER 111 je vestavěna do vany o rozměrech 3U x 3/4 19�. K oběma stranám vany lze 
připevnit montá�ní úhelník určený pro instalaci jednotky na panel. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.3.-1 Rozměrový výkres mechanického provedení skříně jednotky RER 111 a úhelník pro montá� 

na panel 
 

MONTÁ�NÍ ÚHELNÍK 

BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED 

POHLED SHORA 
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6.  Rozhraní 
 

6.1.  �roubová svorkovnice napájení a poruchových relé 

Jednotka RER 111 má pouze jedno, přímo této jednotce vyhrazené rozhraní, tj. �roubovou 
svorkovnici určenou pro připojení napájení a obvodů poruchových relé. Ostatní dostupná rozhraní 
jsou vyhrazena specifickým volitelným kartám, na kterých jsou tato rozhraní také umístěna. 

Označení jednotlivých �piček (svorek) 12-ti �pičkové �roubové svorkovnice: 

Číslo  
�pičky/svorky Označení/funkce 

1, 3 Výstup poruchového relé 1. modulu napájení. Při normálních provozních 
podmínkách je relé aktivované, kontakt mezi svorkami 1 � 2 je sepnutý a kontakt 
mezi svorkami 2 � 3 je rozepnutý. Jestli�e dojde k ztrátě pomocného napětí, je 
kontakt mezi svorkami 1 � 2 rozepnutý a kontakt mezi svorkami 2 � 3 je sepnutý. 

2 Společná svorka kontaktů poruchového relé 1 a poruchového relé 2. 

4, 5 Výstup poruchového relé 2. modulu napájení. Při normálních provozních 
podmínkách je relé aktivované, kontakt mezi svorkami 2 � 4 je sepnutý a kontakt 
mezi svorkami 2 � 5 je rozepnutý. Jestli�e dojde k ztrátě pomocného napětí, je 
kontakt mezi svorkami 2 � 4 rozepnutý a kontakt mezi svorkami 2 � 5 je sepnutý. 

6, 7 Nepou�ito 

8 Pomocné napájení (napětí U1aux) 1 N� (viz následující tabulku)  

9 Pomocné napájení (napětí U1aux) 1 L+ 

10 Nepou�ito 

11 Pomocné napájení (napětí U2aux) 2 N� (viz následující tabulku)  

12 Pomocné napájení (napětí U2aux) 2 L+ 

Zemní vodič je připojen k uzemňovací svorce na čelním panelu, který kryje moduly napájení a I/O 
modul.  

UPOZORNĚNÍ: Před odpojením zemního vodiče vypněte pomocné napájení a rozpojte 
�roubovou svorkovnici obvodů napájení a poruchových relé. 

Tabulka 6.1.-1 Uspořádání modulů napájení   

Objednací kód  
RER 111C 

U1aux 
Typ modulu napájení 

U2aux 
Typ modulu napájení 

A 110�240 Vst 
SPGU 240 A1 

 

AA 110�240 Vst 
SPGU 240 A1 

110�240 Vst 
SPGU 240 A1 

C 24�60 Vss 
SPGU 48 B2 

 

CC 24�60 Vss 
SPGU 48 B2 

24�60 Vss 
SPGU 48 B2 

AC 110�240 Vst 
SPGU 240 A1 

110�240 Vst 
SPGU 240 A1 
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6.2.  Připojení optického vlákna 

Kombinovaný optický vysílač � přijímač je slo�en ze samostatného přijímače a samostatného 
vysílače. Pro propojení optickým vláknem je mo�né pou�ít kabely se skleněným optickým 
vláknem, nebo kabely s plastovým optickým vláknem. V závislosti na pou�itém typu kabelu je 
zvolen konektor typu ST (bajonetový konektor), nebo zásuvný typ konektoru � viz následující 
tabulka. 

 

Tabulka 6.2.-1 Specifikace propojení optickým vláknem   

  Skleněné vlákno Plastové vlákno 
Konektor kabelu 
Průměr vlákna kabelu 
Maximální délka kabelu 
Minimální délka kabelu 
Útlum 
Vlnová délka 

ST konektor 
62,5 / 125 µm 
1000 m 
1 m 
3,0 � 3,8 dB/km 
820 � 900 nm 

Zásuvný konektor 
1 mm 
20 m 
1 m 
0,15 � 0,23 dB/m 
660 nm 

Vysílací výkon 
 
Citlivost přijímače 

-13 dBm 
(HFBR � 1414) 
-24 dBm 
(HFBR � 2412) 

-13 dBm 
(HFBR � 1521) 
-20 dBm 
(HFBR � 2521) 
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7.  Instalace a konfigurace 
 

7.1.  Mechanická instalace 

Jednotka RER 111 mů�e být namontována na panel, do panelu, nebo do 19� vany. 

7.1.1.  Montá� na panel 

Při montá�i na panel musí být k děrám na jedné straně skříně upevněn montá�ní úhelník, který je 
součástí dodávky. Poté je mo�né vanu jednotky při�roubovat na panel ve vertikální, nebo 
v horizontální poloze. 

UPOZORNĚNÍ: Při montá�i optických kabelů dodr�ujte pokyny a doporučení specifikovaná 
výrobcem kabelu. 

 

 
Obr. 7.1.1.-1 Výkres jednotky namontované na panel  
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7.1.2.  Montá� do panelu 

Při montá�i jednotky do panelu je nutné pou�ít speciální montá�ní sadu. Tato montá�ní sada pro 
montá� do panelu je dodávána na základě samostatné objednávky. Informace potřebné pro 
objednávku jsou uvedeny v kapitole 10. 

 

 
Obr. 7.1.2.-1 Výkres jednotky namontované do panelu  
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7.1.3.  Montá� do přístrojové vany 

Při montá�i jednotky do 19� přístrojové vany je nutné pou�ít speciální montá�ní sadu, která je 
zobrazena na ní�e uvedeném Obr. 7.1.3.-1. Tato sada pro montá� do přístrojové vany je 
dodávána na základě samostatné objednávky. Informace potřebné pro objednávku jsou uvedeny 
v kapitole 10. 

 

 
Obr. 7.1.3.-1 Výkres jednotky namontované do přístrojové vany 
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7.2.  Instalace a konfigurace karty SIO 

7.2.1.  Instalace uzlu sítě LON (nastavení adresy uzlu) 

Neuronovým čipům 3150 je při expedici z výroby přiřazen specifický �6-byte� identifikátor (Neuron 
ID). Ka�dé zařízení uzlu sítě LON má servisní tlačítko. Stisknutí tohoto servisního tlačítka 
způsobí, �e Neuronový čip vy�le zprávu určenou pro řízení sítě �Service Pin Message�, která 
obsahuje tento identifikátor - Neuron ID. Tato informace mů�e být poté pou�ita zařízením řízení 
sítě při instalaci síťového uzlu (přiřazení logické adresy uzlu). 

Normální postup při instalaci uzlu sítě je následující: 

1. U zařízení, kterému je přiřazena funkce řízení sítě (obvykle uzlový bod �master�), aktivujte 
příkaz �Install Node� (Instalujte uzel). Tato funkce vás po�ádá o stisknutí servisního tlačítka 
na zařízení uzlu sítě, který má být instalován. 

2. Stiskněte servisní tlačítko na kartě SIO. 

3. V okam�iku, kdy uzel řízení sítě přijme zprávu �Service Pin Message�, vy�le adresu 
příslu�ného uzlu. 

Adresa uzlu sítě je ulo�ena v interní paměti Neuronového čipu EEPROM (v tabulkové části 
paměti) a obvykle také v seznamu uzlů sítě u zařízení řízení této sítě. 

7.2.2.  Konfigurace proměnných veličin sítě (vazby v síti) 

Při konfiguraci proměnných síťových veličin karty SIO jsou tyto veličiny logicky spojeny (vázány) 
s proměnnými síťovými veličinami ostatních uzlů sítě LON. 

Výstupní síťová veličina je v terminologii protokolu LonTalk veličina, která je z uzlu na síť LON 
vyslána a vstupní síťová veličina je veličina, která je uzlem přijata. 

Při definování vazeb výstupních síťových veličin karty SIO jsou tyto veličiny spojeny se vstupními 
síťovými veličinami ostatních uzlů. Vstupní síťové veličiny karty SIO jsou vázány s výstupními 
síťovými veličinami ostatních uzlů. 

Propojení mezi síťovými veličinami je provedeno pomocí konfigurační tabulky síťových veličin 
a pomocí adresové tabulky. Konfigurační tabulka síťových veličin obsahuje volič hodnot těchto 
veličin, který je pou�it pro komplexní systémovou adresaci síťových veličin. Adresová tabulka uzlu 
obsahuje adresy v�ech ostatních uzlů, ke kterým má uzel vysílat zprávy. Jestli�e jsou zprávy 
vyslány na skupinu uzlů, nebo pokud mají být vysílány na síť, adresová tabulka obsahuje také 
skupinovou adresu a definici vysílací adresy. 
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Konfigurační tabulka síťových veličin 

Konfigurační tabulka síťových veličin obsahuje zadání ka�dé síťové veličiny v rozsahu 3 slabik 
(3 byte). Prostřednictvím povelů pro řízení sítě lze tuto tabulku aktualizovat i číst. Konfigurační 
tabulka síťových veličin je aktualizována během definování vazeb těchto veličin zařízením, 
kterému je přiřazena funkce řízení sítě. 

Tabulka 7.2.2-1 Specifikace propojení optickým vláknem 

Síťová veličina Směr Index Formát Popis 
nv_bcast_period Vstup 0 Vyznačená délka 

(2 byte) 
Data této veličiny indikují periodu 
výstra�ného hlá�ení (alarmu). 
Rozsah 0 � 65356 sekund. 
0 = Bez periodického vyslání dat. 
Upozornění! Hodnota této síťové 
veličiny je při resetu uchována.  

nv_rer111_alarm Výstup 1 SNTV_alarm Vysláno v�dy při vzniku/resetu  
poruchové situace. Při obnovení  
bezporuchového stavu (při resetu)  
je alarm vyslán pouze jednou. 
Viz kapitola 7.2.4. 

nv_rer111_status Výstup 2 SNTV_stav Tato veličina indikuje stavy jednotky 
RER111. Veličina není vysílána, je  
indikována pouze na základě výzvy/ 
/dotazu (např. dotaz z uzlu, který má 
funkci řízení sítě).  

nv_rer111_config Vstup 3 SNTV_stav Data této veličiny indikují, zda jsou  
instalovány dva moduly, nebo jeden  
modul napájení.  
Viz kapitola 7.2.6. 
Upozornění! Hodnota této síťové 
veličiny je při resetu uchována. 

 
Pro vytvoření vazby v síti je potřebná pouze jedna veličina, a to je veličina nv_rer111_alarm. Tato 
síťová veličina je vysílána společně s �rozbalenými� servisními daty v�dy, jestli�e se objeví 
chyba/porucha, nebo tehdy, dojde-li k obnovení bezporuchového stavu. Tato síťová veličina 
vyu�ívá adresové tabulky (např. index 0 adresové tabulky), ve které je specifikována oblast pro 
vysílání. 
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7.2.3.  Časová perioda výstra�ného hlá�ení chyby 

Časový interval mezi alarmy, který je definován v sekundách, lze nastavit aktualizací datové 
hodnoty veličiny nv_bcast_period (nv index 0). Tato aktualizace je provedena prostřednictvím 
uzlu, který má funkci řízení sítě. Perioda alarmu mů�e být v rozsahu 1 � 65356 sekund. Jestli�e 
není po�adováno �ádné periodické hlá�ení výstrahy (alarm), musí být tato datová hodnota 
nastavena na 0 (00 00 HEX). 

Datová hodnota musí být zadána v dvouslabičném hexadecimálním tvaru. Viz uvedené příklady: 

 

Perioda výstrahy (alarmu) Datová hodnota 

1 s 00 01 

10 s 00 0A 

15 s 00 0F 

20 s 00 14 

 

7.2.4.  Data periodického výstra�ného hlá�ení (alarmu) 

Výstra�né hlá�ení chyby/poruchy (nv_rer111_alarm) má formát SNVT_alarm a délku 29 slabik 
(29 byte). Typ chyby/poruchy je indikován v poli alarm_typ_t (rozměr 1 byte) zprávy SNVT_alarm. 
V�echna ostatní pole jsou nula. V následující tabulce jsou uvedena data různých poruchových 
stavů a situací: 

Tabulka 7.2.4-1 Obsah zprávy nv_rer111_alarm 

Typ výstrahy/alarmu Typ poruchy/obnovení bezporuchového stavu 
0  (00 HEX) Po resetu I/O karty v bezporuchovém stavu 

9  (09 HEX) Porucha napájení aktivována 

10  (0A HEX) Porucha napájení resetována 

11  (0B HEX) Porucha volitelné karty aktivována 

12  (0C HEX) Porucha volitelné karty resetována 

Výstra�ná hlá�ení (alarmy) jsou vysílána v časových intervalech, které jsou definovány 
nastavením veličiny nv_bcast_period.  
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7.2.5.  Výzva k přenosu stavových dat jednotky RER 111  

Síťová veličina nv_rer111_status (nv index 2) není vysílána, ale výzva k přenosu dat mů�e být 
aktivována prostřednictvím uzlu, který má funkci řízení sítě. Hodnota této síťové veličiny má 
rozsah 2 slabik (2 byte) a v různých poruchových stavech a situacích má následující datové 
hodnoty v hexadecimálním tvaru: 

- - Bezporuchový stav:  00 00 

- - Chyba/porucha volitelné karty: 40 00 

- - Chyba/porucha modulu napájení: 80 00 

- - Chyba/porucha jak volitelné karty, tak i modulu napájení: C0 00 

 

Stavový dotaz aktivovaný aplikací řízení sítě 

Stav jednotky RER 111 je také mo�né zkontrolovat dotazem na stav zařízení (query staus), který 
je aktivován příkazem řízení sítě. Příkaz je vyslán uzlem, který má funkci řízení této sítě. 
V různých poruchových stavech a situacích má pole záznamu o chybě/poru�e (error log) v odezvě 
na stavový dotaz následující datovou hodnotu: 

- - Chyba/porucha volitelné karty: 4 

- - Chyba/porucha modulu napájení: 8 

- - Chyba/porucha jak volitelné karty, tak i modulu napájení: 12 

Pro vymazání pole záznamu o chybě/poru�e (a v�ech ostatních polí v okně odezvy na stavový 
dotaz) pou�ijte příkaz řízení sítě clear statues. 

 

7.2.6.  Počet napájecích jednotek  

Karta SIO předpokládá, �e LON hvězdicový slučovač RER 111 je vybaven dvěma moduly 
napájení. Jednotku RER 111 je také mo�né pou�ít, je-li vybavena pouze jedním modulem 
napájení (tato varianta není doporučena, proto�e s tímto vybavením nelze zaručit funkčnost 
systému v případě ztráty napájení). V tomto aplikačním případě musí být karta SIO přizpůsobena 
pro alternativu pou�ití jednoho modulu napájení a výstraha (alarm) o poru�e napájení musí být 
blokována. Pokud je později instalován druhý modul napájení, musí být hlá�ení o chybě/poru�e 
napájení uvolněno.  

Aby bylo vyslání výstra�ného hlá�ení (alarmu) o poru�e napájení uvolněno nebo blokováno, jsou 
pro veličinu nv_rer111_config (nv index 3) pou�ita následující aktualizovaná data: 

 
00 00 HEX  Vyslání výstra�ného hlá�ení o poru�e napájení je uvolněno (2 napájení, standard) 

00 01 HEX   Vyslání výstra�ného hlá�ení o poru�e napájení je blokováno (1 napájení) 

 

Aktualizaci datové hodnoty veličiny nv_rer111_config lze provést prostřednictvím uzlu, který má 
funkci řízení sítě. 
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7.3.  Instalace volitelných karet 

Volitelné karty mohou být zasunuty do kterékoli z devíti dostupných pozic ve vaně. Volitelné karty 
jsou instalovány následujícím způsobem: 

• Vy�roubujte zaji�ťovací �rouby z krycího panelu, nebo z čelního panelu instalované volitelné 
karty. 

• Krycí panel sejměte, nebo kartu ze skříně vytáhněte. 

• Proveďte výměnu staré volitelné karty za kartu novou (strana součástek je přitom na straně 
odvrácené od modulu napájení). 

• Kartu zasuňte do skříně jednotky tak hluboko, aby její čelní panel byl v rovině s vanou. 

• Volitelnou kartu nebo krycí plech ke skříni upevněte zaji�ťovacími �rouby.  

 

Poznámka!  Nedotýkejte se optického přijímače � vysílače. 

 Nesnímejte protiprachový kryt z přijímače � vysílače, který není v provozu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7.3.-1 Instalace volitelné karty zdvojeného připojení do jednotky RER 111  

 

 Volitelná karta SREDU             Zaji�ťovací �rouby 
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8.  Technická data 
 
Tabulka 8.-1   

Napájecí napětí  
Rozsah napětí modulu napájení:  
SPGU 240 A1  
- Jmenovité napětí Un = 110/120/230/240 Vst 
 Un = 110/125/220 Vss 
- Provozní rozsah U = 80�265 Vst/Vss 
  
SPGU 48 B2  
- Jmenovité napětí Un = 24/48/60 Vss 
- Provozní rozsah U = 18�80 Vss 
Spotřeba, jsou-li instalovány v�echny volitelné karty < 16 W 

Poruchová relé  
Čísla svorek X2/1-2, 3-2, 4-2, 5-2 
- Jmenovité napětí 250 Vst/Vss 
- Trvalá proudová zatí�itelnost 5 A 
- Spínací schopnost a zatí�itelnost po dobu 0,5 s 10 A 
- Spínací schopnost a zatí�itelnost po dobu 3 s 8 A 
- Rozpínací schopnost pro stejnosměrný proud při čas. konstantě 
  ovládaného obvodu L/R <40 ms a pro ovládací napětí obvodu 
  48/110/220 Vss 

1 A/0,25 A/0,15 A 

- Materiál kontaktů  AgCdO2 

Zkou�ky ru�ení  
Vysokofrekvenční interferenční test podle 
IEC 60255-22-1 

 

- Společný re�im 2,5 kV, 1 MHz 
- Diferenciální re�im 1,0 kV, 1 MHz 
Rychlý přechodový test ru�ení podle IEC 61000-4-4 
a IEC 60255-22-4, Třída IV (Class IV) 

4 kV 

Elektrostatický vybíjecí test podle 
IEC 61000-4-2 a IEC 60255-22-2, Třída III (Class III) 

 

- Kontaktní/vodivý výboj 6 kV 
- Vzdu�ný výboj 8 kV 

Podmínky pracovního prostředí  
Specifikovaný rozsah teploty okolí/pracovního prostředí -10 °�+55 ° C 
Rozsah transportní a skladovací teploty -40 °�+70 ° C 

Klimatické testy pracovního prostředí  
Test v suchém horkém prostředí podle IEC 60068-2-2 +55 ° C 
Test v suchém studeném prostředí podle IEC 60068-2-1 -10 ° C 
Test ve vlhkém horkém prostředí podle IEC 60068-2-30 Rel. vlhkost = 95 %, 55 °C, 

6 cyklů 
Stupeň krytí a ochrana skříně zařízení podle IEC 60529 IP 20 
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9.  Údr�ba a servis 

9.1. Samočinná diagnostika 

9.1.1.  LED dioda na modulu napájení  

LED dioda svítí, je-li modul napájení v provozu a v normálních provozních podmínkách. 

9.1.2.  LED dioda signalizace provozu (SERVICE) 

Jestli�e LED dioda signalizace provozu nesvítí, je Neuronový čip v nakonfigurovaném stavu. 

Jestli�e LED dioda signalizace provozu bliká, je Neuronový čip v nenakonfigurovaném stavu. 

Jestli�e LED dioda signalizace provozu svítí trvale, je rozhraním sítě detekována HW porucha. 

9.1.3.  Relé signalizace poruchy 

Poruchová relé jsou umístěna na vstupně/výstupní (I/O) kartě. Úkolem poruchových relé je 
indikovat poruchy v modulech napájení. V ka�dém modulu napájení je jedno relé. Jestli�e vznikne 
porucha, relé změní stav a indikuje, který modul napájení je v poru�e. Kontakty těchto relé mohou 
být prostřednictvím 12-ti pólové svorkovnice umístěné na I/O kartě připojeny k externím 
výstra�ným, nebo monitorovacím obvodům. Detailněj�í informace jsou uvedeny v kapitole 6.0. 

9.2. Reset standardního nastavení z výroby 

Pokud musí být z nějakých důvodů nastavení z výroby resetováno, je tento reset proveden 
stisknutím servisního tlačítka během připojení jednotky k napájecímu napětí. 

9.3. Servisní a náhradní díly 

Jestli�e je porucha vyhodnocena v modulu napájení, na I/O kartě, základové desce, nebo volitelné 
kartě jednotky RER 111, musí být vadná část vyměněna za část novou. Informace potřebné pro 
objednávku jsou uvedeny v kapitole 10.0. 

9.4. Bezpečnostní instrukce 

 
Na konektorech se mohou vyskytnout nebezpečná napětí i při odpojeném 
pomocném napětí. 

 Při práci musí být v�dy dodr�eny místní i celostátní bezpečnostní předpisy platné 
pro práci na elektrickém zařízení. 

 Zařízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. 
 Rám přístroje musí být pečlivě uzemněn. 

 

 
Elektrickou instalaci přístroje smí provádět pouze osoba s příslu�nou 
elektrotechnickou kvalifikací. 

 Nedodr�ení bezpečnostních instrukcí mů�e vést k úmrtí, ke zranění osob nebo 
k značným �kodám na majetku. 
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10.  Informace po�adované při objednávce 
 
Základní verze jednotky RER 111 obsahuje skříň, vstupně/výstupní (I/O) kartu a dva moduly 
napájení (jmenovitá napětí modulů napájení jsou zvolena při objednávce). S jednotkou RER 111 
je dodáván montá�ní úhelník pro montá� na panel. 
 
Označení základního typu jednotky RER 111 je: 
 
Typové označení:  
 
RER111C - _ _ 
          

    

 

 

 

 

 

 

 

Příklady: 

RER111C-AC  Jednotka RER 111 vybavená dvěma moduly napájení 
  Typ 1. modulu napájení - 110�240 Vst/Vss, 
  Typ 2. modul napájení - 24�60 Vss 

     
RER111C-C0  Jednotka RER 111 vybavená jedním modulem napájení 
  Typ modulu napájení - 110�240 Vst/Vss 

10.1. Příslu�enství pro montá� 

Úhelníky pro montá� do panelu, nebo pro montá� do přístrojové vany (19�) musí být objednány 
samostatně. 

UPOZORNĚNÍ: Úhelníky jsou dodávány v párech (dodávka 2 kusů). 

Montá�ní sada  Typové označení 

Sada pro montá� do panelu  1MRS050200 
Sada pro montá� do 19� vany  1MRS050201 

10.2. Volitelné karty 
 

V�echny volitelné karty musí být objednány samostatně. V jedné jednotce RER 111 je mo�né 
instalovat maximálně 9 volitelných karet. Prázdné (kartami neosazené) pozice jsou standardně 
zakryty krycími panely. 
 
 

A = Uaux = 110�240 Vst/Vss, SPGU 240 A1 
C = Uaux = 24�60 Vss, SPGU 48 B2 
0 = je osazen pouze jeden modul napájení

A = Uaux = 110�240 Vst/Vss, SPGU 240 A1 
C = Uaux = 24�60 Vss, SPGU 48 B2 

C = Číslo změny/verze zařízení 
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Typové označení volitelných karet: 

Volitelná karta směrování přenosu: 
Karta směrování přenosu s vysílačem � přijímačem pro připojení 
skleněného optického vlákna s konektorem typu ST SROUT-C-MM 

Karta směrování přenosu s vysílačem � přijímačem pro připojení 
plastového optického vlákna s konektorem zásuvného typu SROUT-C-BB 

Volitelná karta adaptéru sériového přenosu LonTalk: 
Karta SLTA s vysílačem � přijímačem pro připojení 
skleněného optického vlákna s konektorem typu ST SSLTA-C-MM 

Karta SLTA s vysílačem � přijímačem pro připojení 
plastového optického vlákna s konektorem zásuvného typu SSLTA-C-BB 

Volitelná karta zdvojeného připojení: 
Karta zdvojeného připojení s vysílačem � přijímačem pro připojení 
skleněného optického vlákna s konektorem typu ST SREDU-C-MM 

Karta zdvojeného připojení s vysílačem � přijímačem pro připojení 
plastového optického vlákna s konektorem zásuvného typu SREDU-C-BB 

Volitelná karta RS485: 
Karta RS485 s vysílačem � přijímačem pro připojení 
skleněného optického vlákna s konektorem typu ST SRS485-C-MM 

Karta RS485 s vysílačem � přijímačem pro připojení 
plastového optického vlákna s konektorem zásuvného typu SRS485-C-BB 

Volitelná karta pro připojení optického vlákna: 
Karta pro připojení optického vlákna s vysílačem � přijímačem pro  
připojení skleněného optického vlákna s konektorem typu ST SFIBER-C-MM 

Karta pro připojení optického vlákna s vysílačem � přijímačem pro  
připojení plastového optického vlákna s konektorem zásuvného typu SFIBER-C-BB 

Volitelná karta hodin LON Clock Master: 
Karta SLCM s vysílačem � přijímačem pro připojení 
skleněného optického vlákna s konektorem typu ST SLCM-C-MM 

Karta SLCM s vysílačem � přijímačem pro připojení 
plastového optického vlákna s konektorem zásuvného typu SLCM-C-BB 

Karta SLCMFO s vysílačem � přijímačem pro připojení 
skleněného optického vlákna s konektorem typu ST SLCMFO-C-MM 
 
Pokud je to potřebné, lze samostatně objednat i krycí panely pod následujícím označením:  

Krycí panel: 1MRS060023 

10.3. Příklad objednávky jednotky RER 111 

V objednávce musí být specifikovány v�echny jednotky a v�echny volitelné karty jednotek RER 
111. Jestli�e objednávka obsahuje několik jednotek se stejným objednacím číslem, musí být 
specifikován počet objednaných jednotek. 
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Příklad 1: 

Pokud objednáváte jednu jednotku RER 111 včetně čtyř volitelných karet SFIBER-C-MM a dvou 
volitelných karet SSLTA-C-BB, pak bude písemná objednávka vypadat následovně: 

RER 111 
RER111C-AA 1 ks Jednotka RER 111 
SFIBER-C-MM 4 ks Volitelná karta pro připojení optického vlákna 
SSLTA-C-BB 2 ks Volitelná karta adaptéru sériového přenosu LonTalk 
 
 

Příklad 2: 

Pokud objednávka obsahuje několik stejných jednotek RER 111, musí písemná objednávka 
vypadat podle ní�e uvedeného příkladu. Tento příklad objednávky specifikuje 3 jednotky RER 111 
se stejnými volitelnými kartami jako v předcházejícím příkladu: 

RER 111 
RER111C-AA 3 ks Jednotka RER 111 
SFIBER-C-MM 12 ks Volitelná karta pro připojení optického vlákna 
SSLTA-C-BB 6 ks Volitelná karta adaptéru sériového přenosu LonTalk 
 
 

Příklad 3: 

Tento příklad objednávky specifikuje systém s jednou hlavní jednotkou RER 111 a s třemi 
podru�nými jednotkami RER 111, včetně specifikace volitelných karet. V�echny jednotky mají 
stejné uspořádání napájecích modulů. 

Hlavní jednotka je vybavena třemi volitelnými kartami SREDU-C-MM a jednou volitelnou kartou 
SSLTA-C-MM. Dvě podru�né jednotky jsou stejné a ka�dá z nich je vybavena jednou volitelnou 
kartou SREDU-C-MM a třemi volitelnými kartami SFIBER-C-MM. Třetí podru�ná jednotka je 
vybavena jednou volitelnou kartou SREDU-C-MM a třemi volitelnými kartami SFIBER-C-BB. 

RER 111 
RER111C-AA 1 ks Jednotka RER 111 
SREDU-C-MM 3 ks Volitelná karta zdvojeného připojení 
SSLTA-C-MM 1 ks Volitelná karta adaptéru sériového přenosu LonTalk 

RER 111 
RER111C-AA 2 ks Jednotka RER 111 
SREDU-C-MM 2 ks Volitelná karta zdvojeného připojení 
SFIBER-C-MM 6 ks Volitelná karta pro připojení optického vlákna 

RER 111 
RER111C-AA 1 ks Jednotka RER 111 
SREDU-C-MM 1 ks Volitelná karta zdvojeného připojení 
SFIBER-C-BB 3 ks Volitelná karta pro připojení optického vlákna 
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11. Formulář zprávy od zákazníka 
 
 

Datum:   Fax: + 420 499 / 808501 

 

Kategorie: 

 

__ Komentář 

 

__ Dotaz 

 

__ Reklamace 

 

V případě, �e se tato zpráva týká určitého výrobku, uveďte prosím jeho název / typ. 

 

Výrobek:             RER 111C- 

 

                           Sériové číslo  

 

Popis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: 

 

 

Příjmení:  

Firma:  

Adresa: 
 

Fax. číslo: 

E-mail adresa: 

 

 
Jestli�e musí být jednotka poslána zpátky k výrobci, vyplňte také formulář Servisní 
zprávy (na následující straně). 
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11.1. Servisní zpráva o hvězdicovém slučovači RER 111 
 

Název rozvodny / projektu  
(Vyplňte prosím tento formulář. Pro ka�dou jednotku pou�ijte samostatný formulář.) 

Datum a čas: 
 

Zpracoval:  

Typové označení 
 
RER 111C- _ _  _ _ 

 

Sériové číslo 
 
Sériové č. 

  

Datum prodeje 
 
_ _ . _ _   _ _ _ _ 

 
(den, měsíc, rok) 

 
  

Osazené volitelné karty:  Počet jednotek: Poznámka: 

SROUT-C-MM   

SROUT-C-BB   

SSLTA-C-MM   

SSLTA-C-BB   

SREDU-C-MM   

SREDU-C-BB   

SRS485-C-MM   

SRS485-C-BB   

SFIBER-C-MM   

SFIBER-C-BB   

SLCM-C-MM   

SLCM-C-BB   

SLCMFO-C-MM   

 

Diagnostika poruchy: 
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