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Descriere

Caracteristici

Modul BUS Reflex Profibus-DP
Extensie pt. Control Basic/Control Touch  
Cod articol: 8860200

Modul BUS Reflex Profibus DP 

Modul BUS pentru conversia informațiilor din interfața 
de control Control Basic/Control Touch a Stațiilor Reflex 
Variomat, Reflexomat sau Servitec în protocol Profibus DP.
Dispozitivul este livrat într-o carcasă proprie din plastic, 
pentru integrare directa in unitatea de control sau opțional 
pentru montare pe perete.
Instalare:
Carcasa din plastic poate fi introdusă în fantă de montare 
prevăzută din tabloul electric a unității de comandă, montat 
pe perete sau instalat în alt dulap de distribuție electrică.
Cablajul la unitatea de comandă se realizează de asemenea 
on-site. Punerea în funcțiune și cablarea nu fac parte din
setul de livrare.
Fișa de conectare la BMS: D-Sub 9
Conexiunile prin cablu la unitatea de control cu 
microprocesor Reflex RS 485 și la sursa de alimentare trebuie 
furnizate la fața locului. Pe pe partea Profibus există și o 
interfață RS 485 cu o rată de transmisie de 0,96 - 1,5 Mb/s 
disponibilă.
Se asigură controlul și comanda prin BMS-ul clădirii a 
următoarelor funcții și parametri ai Stației Reflexomat/
Variomat/Servitec:
�� Pompa / compresorul 1 pornit
�� Pompa / compresorul 1 oprit
�� Pompa / compresorul 2 pornit
�� Pompa / compresorul 2 oprit
�� Supapa de siguranță 1 declanșată
�� Supapa de siguranță 1 nedeclanșată
�� Supapa de siguranță 2 declanșată
�� Supapa de siguranță 2 nedeclanșată
�� Umplere/completare acționată
�� Umplere/completare neacționată
�� Specificația presiunii p0 (cu precizie de 1/10 bar)

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com 
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de 
fișere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

Tip Profibus-DP 
Culoare Verde
Conexiune electrică 230V/50Hz
Clasă de protecție IP 54
Înălțime 200 mm
Lățime 180 mm 
Adâncime 75 mm

Masă 1,90 kg
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