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Ovládací panel 

• komunikácia v sietiach LonWorks  

• LonMark kompatibilný výrobok 

• ovládanie svetelných a klimatiza čných 
zariadení 

 

• kompaktné prevedenie s montážou do 
inštala čnej krabi čky 

• napájacie napätie 18 ÷ 36 V DC 

• možnos ť konfigurácie pomocou Plug-Ins 
pre LonMaker for Windows 

Ovládací panel BE80T8 patrí do série 
LonMark kompatibilných modulov saLon, 
ktoré umožňujú na báze technológie 
LonWorks konštruovať distribuované 
operačné siete pre inteligentné riadenie 
budov. Pomocou dodávaného Plug-In 
software pre LNS kompatibilné inštalačné 
prostriedky je možné modul ľahko 
nakonfigurovať na požadované parametre. 
Modul obsahuje  osem objektov Switch pre 
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ovládanie pripojených zariadení, objekt 
Switch (Switch[8]) pre ovládanie Constant 
Light Controllera, objekt Scene Panel na 
vyvolávanie scén a objekt Occupancy Sensor 
na vyhodnotenie prítomnosti osoby v 
miestnosti. Procesorový modul obsahuje 
neuron CY7C53120L8. Ako transceiver je 
použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú 
komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s 
a vzdialenosť môže byť až 2600 m. 

saLon 

Touch panel Processor

Transceiver LonWorks

PWR 18-36V DC



Zapojenie modulu 

Popis modulu  

 Modul BE80T8 slúži predovšetkým na  
ovládanie svetelných a klimatizačných 
zariadení. Tento modul je možné použiť v 
spolupráci s ostatnými modulmi série saLon, 
ako aj s modulmi od iných výrobcov v sieťach 
LonWorks. Modul zodpovedá definícii 
aplikačnej úrovne podľa doporučení LonMark 
ver. 3.0. 
BE80T8 obsahuje 12 LonMark objektov: 
 
  1x Node Object  
   podľa doporučení LonMark ver. 3.0 
  8x Switch Object  
   ovládanie pripojených zariadení 

  1x Switch Object  
   ovládanie Constant Light Controllera 
  1x Scene Panel Object  
   vyvolávanie prednastavených scén 
  1x Occupancy Sensor Object  

vyhodnotenie prítomnosti osoby v 
miestnosti 

 
 CD dodávané s modulom obsahuje Plug-In 
software, pomocou ktorého je možné 
konfigurovať LonMark objekty modulu BE80T8 
v prostredí inštalačného programu LonMaker 
for Windows, prípadne iných inštalačných 
programov na báze LNS. 

Technické údaje 
 

parameter BE80T8 jednotky 
napájanie 18 ÷ 36 V DC 
odber < 20 mA 
Neuron Cypress  CY7C53120L8 - 
frekvencia Neuronu 10 MHz 
komunikačný modul Echelon FTT-10A - 
aplikačná úroveň Version 3.0 - 
počet LonMark objektov 12 - 
prevádzková teplota 0 ÷ 50 °C 
skladovacia teplota -20 ÷ 70 °C 
hmotnosť 115 g 
rozmery (š x v x h) 83 x 81 x 46 mm 

 

1 sieť LonWorks 
2 sieť LonWorks 
3 napájanie GND 
4 napájanie +18 ÷ 36V DC 
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Popis LonMark objektov 

Node Object 
 
nvi_Request premenná pre komunikáciu s objektami 

v rámci nodu (LonMark doporučenie) 
nvo_Status premenná pre komunikáciu s objektami 

v rámci nodu (LonMark doporučenie) 
nvo_FileDirectory premenná pre prístup ku konfiguračným 

parametrom jednotlivých objektov 

Scene Panel Object 
 
nvo_Scene  výstupná sieťová premenná obsahuje 

číslo scény, ktorá sa má vyvolať 
nci_SceneNmbr vstupná konfiguračná premenná 

obsahujúca hodnotu prvej scény panela. 
 

Switch Object 
 

nvo_Switch  je výstupná sieťová premenná, ktorá sa použije na 
priame riadenie  (regulovanie) zariadenia. Táto 
premenná nesie v sebe informáciu o stave 
zariadenia (ON alebo OFF) a o jej hodnote (0 ÷ 
100%) 

nvi_SwitchFb  je vstupná sieťová premenná slúžiaca ako spätná 
väzba od riadeného zariadenia. 

nci_StepValue   vstupná konfiguračná premenná obsahuje hodnotu, 
o ktorú sa bude zvyšovať resp. znižovať premenná 
nvo_Switch 

Occupancy Sensor Object 
 
nvo_Occup  výstupná sieťová premenná obsahuje 

informáciu či sa niekto nachádza v 
miestnosti 

nci_Location  pomenovanie miestnosti,  kde sa 
nachádza BE80T8 
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