
Charakteristika

Centrálna jednotka CU-1B tvorí základný prvok CPUS inštalácie. Riadi a
kontroluje  beh  celého  systému.  Súčasťou  centrálnej  jednotky  sú
komunikačné zbernice (CPUS a RS485), riadiaci server a systém zálohy
napájania.

Technické parametre

110 - 250 V AC
50 - 60 Hz

70 W
1 A

1A / 250V AC
12 V

150 x 105 x 70 mm
2 kanály
3 kanály

2,5 A
283 x 193 x 97 mm

930 g

Rozsah napájacieho napätia
Rozsah napájacej frekvencie
Maximálny príkon
Maximálny odoberaný prúd pri 230 V AC
Tavná poistka
Záložný akumulátor
Maximálne rozmery akumulátora
CPUS zbernice
RS485 zbernice
Maximálny odoberaný prúd CPUS zbernice
Rozmery
Hmotnosť bez akumulátora

Klasifikácia zariadenia

IP20
II
III

na stenu na omietku

Stupeň krytia prístroja podľa EN 60529
Trieda ochrany podľa STN 33 2000-4-41
Druh priestoru podľa STN EN 60721-3-3
Montáž

Upozornenie

Pred  inštaláciou  si  dôkladne  preštudujte  tento  návod.
Uschovajte ho pre neskoršie použitie.

Inštaláciu  má  vykonávať  len  technik  zaškolený  pre  systém
CPUS.  Pred  inštaláciou  prístroja  a  pred  jeho  uvedením  do
prevádzky  sa  najskôr  dôkladne  oboznámte  s  návodom  na
obsluhu. Návod na obsluhu je určený pre osoby vykonávajúce
montáž  zariadenia a pre užívateľa zariadenia. Návod sa musí
priložiť  k  dokumentácii  elektroinštalácie.  Montážny  návod
nájdete aj na webovej stránke https://www.cpus.sk.

Obr. 1

1 - záložný akumulátor
2 - držiak akumulátora
3 - otvory pre káble
4 - komunikačný USB konektor
5 - napájací USB konektor
6 - svorkovnica sieťového
     napájania
7 - tavná poistka
8 - tlačidlo RESET
9 - signalizačné LED
10 - konektor pre tlačidlo
       na prednom kryte
11 - základná doska
       centrálnej jednotky
12 - káblový zväzok
       prívodu akumulátora
13 - CPUS zbernica A
14 - CPUS zbernica B
15 - napájanie pre zariadenia
       RS485
16 - RS485 - A
17 - RS485 - B
18 - RS485 - C
19 - pripojenie akumulátora
20 - eternetový konektor
21 - riadiaci server
22 - pripojenie riadiaceho servera
23 - slot pre SD kartu
24 - 4 x otvory pre skrutky
       na uchytenie jednotky

Pozor, nebezpečenstvo  úrazu elektrickým prúdom! Montáž  a
pripojenie  zariadenia  môžu  vykonávať  len  pracovníci  s
príslušnou  odbornou  elektrotechnickou  kvalifikáciou  pri
dodržaní platných predpisov.  Nedotýkajte  sa  častí prístroja,
ktoré  sú  pod  napätím.  Nebezpečenstvo  ohrozenia  života.
Výrobok nepoužívajte na iný účel ako je určený. Dodržiavajte
maximálne  hodnoty  veličín  uvedených  v  časti  "Technické
parametre".  Pri  montáži,  údržbe,  úpravách  a  opravách  je
nutné  dodržať  bezpečnostné  predpisy,  normy,  smernice  a
odborné ustanovenia pre prácu s elektrickým zariadením. Pred
zahájením práce je nutné, aby všetky vodiče, pripojené diely a
svorky boli bez  napätia. Tento návod obsahuje len všeobecné
pokyny, ktoré musia byť aplikované v rámci danej inštalácie.

Zariadenie je v zhode s STN EN 50581 a STN EN 60730-1.
Vyhovuje  požiadavkám  a  ďalším  ustanoveniam  Smernice
2004/108/ES  (NV  č.  194/2005  Z.  z.),  ktoré  sa  na  tento
výrobok  vzťahujú,  ak  je  použitý  v  súlade  s  jeho  určením.
Originál  vyhlásenia  o  zhode  nájdete  na  stránke
http://www.cpus.sk.

Vyradený  výrobok  sa  stáva  elektroodpadom,  preto  ho
nemožno miešať s komunálnym odpadom, ale je potrebné ho
odovzdať  na  zbernom  mieste  elektroodpadu.  Zoznam
zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch
životného  prostredia.  Vyradené  zariadenie  možno  odovzdať
spätným odberom predajcovi.

Pred inštaláciou systému

Sieťový prívod ochráňte samostatným 6  A ističom, ktorý
bude zároveň slúžiť ako vypínač pre riadiacu jednotku
Počas  montáže  musí  byť  vypnuté  napájanie  riadiacej
jednotky
Riadiaca jednotka nie  je vodotesná ani odolná voči vode,
preto musí byť nainštalovaná do interiéru alebo chráneného
priestoru
Rozbalenú riadiacu jednotku uchovávajte počas stavebných
prác v čistom prostredí, aby nedošlo k jej poškodeniu
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Pre riadiacu jednotku vyberte vhodné miesto  (v objekte inštalácie), v
ktorom  je  dobrý  prístup  k  sieťovému  napájaniu,  internetovému
pripojeniu a zberniciam CPUS systému.

Riadiaca jednotka sa inštaluje na omietku. Polohu a usporiadanie káblov
vchádzajúcich do centrálnej jednotky si premyslite ešte pred ukladaním
káblov  do  steny.  Ideálne  je  aby  káble  vychádzali  von  v  miestach
otvorov (Obr. 1 - 3) - uľahčí to inštaláciu jednotky. Pre zložitejší projekt
odporúčame vypracovať projektovú dokumentáciu.

Inštalácia

1. Pomocou priloženej vŕtacej šablóny si naznačte na stenu otvory pre
hmoždinky, do ktorých priskrutkujte spodnú časť jednotky (bez krytu).
Otvory pre skrutky sú na Obr. 1  -  24. Káble vychádzajúce zo  steny
veďte cez  otvory (Obr. 1 - 3). Kábel sieťového napájania odporúčame
viesť cez horný otvor, ostatné káble cez spodný otvor.

2.  Pripojte  káble  do  svorkovníc  a  eternetový  kábel  do  zásuvky
riadiaceho  servera (Obr. 1  -  20). Ak sa využíva akumulátor, pripojte
káblový zväzok prívodu akumulátora (Obr. 1 - 12). Popis svorkovníc je
v Tab. 1.

Sieťové napájanie musí byť vypnuté
Pred pripojením zberníc k centrálnej jednotke sa uistite, že
všetky  zariadenia  na  zbernici  sú  riadne  nainštalované  a
nepripojené káble zabezpečené proti skratu

Tab. 1 - Popis svoriek dosky

3.  Vložte  akumulátor  do  držiaka,  posuňte  ho  k  dorazu  (vľavo)  a
zafixujte  ho  sťahovacími páskami (Obr.  2).  Pásku najprv  vsuňte  do
voľného otvoru, ktorý je najbližšie pri akumulátore (Obr. 2 - 1). Voľný
koniec vyjde vľavo  od akumulátora medzi držiakom a stenou krabice
(Obr. 2 - 2). Pásku spojte dokopy a riadne utiahnite. Pripojte prívody
akumulátora.

Pri  inštalácii  zaobchádzajte  s  akumulátorom  opatrne,  je
nabitý, nesmie sa skratovať

Pred  vkladaním  akumulátora  sa  uistite,  že  sú  zapojené
všetky  svorkovnice,  pretože  po  vložení  akumulátora  sa
výrazne zmenší priestor na manipuláciu s vodičmi

Obr. 2 - Uchytenie akumulátora pomocou viazacích pások

4. Vložte SD kartu do servera. Kartu otočte popisom smerom k sebe a
zasuňte ho tenšou stranou do slotu pre SD kartu (Obr. 1 - 23).

5. Zapnite  prívod sieťového  napájania. Centrálna  jednotka  sa  spustí,
rozsvieti sa oranžová signalizačná LED (AC PWR) a zelená signalizačná
LED (STATUS) začne blikať.

6. Pripojte konektor predného panelu do konektoru na základnej doske
(Obr. 1 - 10) a priskrutkujte predný panel.

Signalizačné LED

AC PWR (oranžová) - trvalo svieti pri pripojenom sieťovom napájaní
STATUS (zelená) - bliká pri správnej funkcii systému
ERROR (červená) - svieti pri poruche na CPUS zbernici

Riadiaci server

Server  je  súčasť  centrálnej  jednotky,  ktorá  je  „mozgom”  celého
systému.  Zabezpečuje  vykonávanie  aplikačného  softvéru,  beh
ovládacej aplikácie a ukladanie dát so štatistikami.

Reset

Tlačidlo RESET sa nachádza na doske centrálnej jednotky (Obr. 1 - 8) a
na  vrchnom  kryte  jednotky. Obe  tlačidlá  sú  rovnocenné. RESET-om
môžeme vyvolať 3 rôzne funkcie:

Reset CPUS zariadení -  všetky CPUS zariadenia okrem servera sa
reštartujú. Vyvoláme ho krátkym stlačením (do 1s).

Servisný režim  -  odpoja  sa  CPUS zbernice  a  vypne sa server. Pre
aktiváciu servisného režimu stlačte tlačidlo a držte ho stlačené pokiaľ sa
neozve stály zvukový signál, vtedy tlačidlo uvoľnite.

Obnovenie továrenských nastavení - zapnú sa všetky komunikačné
rozhrania (ak  boli vypnuté)  a  obnovia  sa  nastavenia  komunikačných
rýchlostí. Pre obnovenie továrenských nastavení stlačte a držte tlačidlo.
Keď sa ozve stály zvukový signál stále držte tlačidlo stlačené a sledujte
LED STATUS. Keď začne blikať rýchlejšie, uvoľnite tlačidlo.

Výmena SD karty

1. Riadiacu jednotku nastavte do servisného režimu a počkajte kým sa
vypne server (zhasnú jeho signalizačné LED)

2. Vytiahnite SD kartu zo servera a vložte novú

3. Krátkym stlačením tlačidla RESET sa server opäť spustí

CPUS zbernice

Centrálna jednotka má dve nezávislé CPUS zbernice. V každej zbernici
monitoruje  odoberaný  prúd,  deteguje  poruchy  a  prekročenie
maximálneho  odoberaného  prúdu  na  zbernici  (skrat).  K  zberniciam
odporúčame pripojiť rozbočovač zbernice.

Zbernice RS485

Jednotka disponuje tromi zbernicami RS485, ktoré je možné použiť na
komunikáciu  s  podriadenými  systémami,  napr.  alarm,  klimatizácia,
rekuperácia a pod.

Systém zálohy napájania

Systém  zálohy  napájania  zabezpečuje  nepretržitú  prevádzku celého
systému počas výpadku sieťového napájania. Podmienkou je vložený a
pripojený akumulátor. Systém má ochranu proti podbitiu akumulátora.
Čas zálohy závisí najmä od kapacity akumulátora a spotreby systému,
obvykle je to  niekoľko  hodín. Akumulátor sa dobíja a udržuje nabitý
počas celej prevádzky s prítomným sieťovým napájaním.

Zvukové signály

Centrálna jednotka signalizuje niektoré udalosti (štart systému, chyba,
výpadok napájania) zvukovými signálmi.

Obsah balenia

1x káblový zväzok prívodu akumulátora

2x sťahovacia páska na uchytenie akumulátora 7,5 x 390 mm

4x hmoždinka 6 x 30

4x skrutka 4 x 40

1x vŕtacia šablóna
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Svorka Funkcia

N Pracovný vodič sieťového napájania

L Fázový vodič sieťového napájania

GND Mínusový vodič CPUS zbernice

DATA Dátový vodič CPUS zbernice

+12V Napájací vodič CPUS zbernice

+ Spoločné napájanie pre RS485, kladný potenciál

- Spoločné napájanie pre RS485, záporný potenciál

A Dátový vodič A zbernice RS485

B Dátový vodič B zbernice RS485

- Prívodný vodič záložného akumulátora, záporný pól

+ Prívodný vodič záložného akumulátora, kladný pól

A
C

PO
W

E
R

C
PU

S
A

, 
B

R
S

4
8
5

1
2
V

R
S

4
8
5

A
, 

B
, 

C
B

A
T
T-

E
R

Y

1

12


