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Návod k oBSluze / Návod k oBSluhe

Cz Nástěnné skupinové ovladače 
s krátkocestným ovládáním WSB2

Nástěnné a skupinové ovladače s krátkocestným ovládáním řady WSB2 jsou základním a nejčastěji používaným prvkem (senzorem) v systému INelS. 
vestavěné mikrotlačítka s nízkým zdvihem nabízí elegantní a příjemné ovládání. Indikační led v každé kolébce ovladače může signalizovat stav ovládaného 
spotřebiče podle předprogramovaného režimu. ovladače jsou dodávány jako dvoukanálové (WSB2-20), čtyřkanálové (WSB2-40) a osmikanálové 
(WSB2-80). všechny varianty jsou v rozměru základním modulu vypínače (89x84 mm) řady přístrojů elegant a dají se tedy kombinovat do vícerámečků s 
klasickými přístroji této řady. každý ovladač je vybaven integrovaným senzorem teploty, který dovoluje použít jakýkoliv ovladač pro snímání referenční 
teploty v daném prostoru, případně lze vybrat ovladač s optimálním umístěním. hlavní výhodou oproti standardním tlačítkům/vypínačům je úspora 
místa a komfortní ovládání. Na místo dlouhé řady 8 standardních vypínačů lze použít například jeden skupinový ovladač WSB2-80. každý kanál (tlačítko) 
může ovládat kterýkoliv aktor (spotřebič) v systému. dále lze také přiřadit každému tlačítku různou funkci a nebo makro (sestava funkcí). Je tedy možné 
jedním tlačítkem ovládat několik spotřebičů zároveň. každé tlačítko (kanál) může mít například při ovládání osvětlení přiřazeny další funkční režimy: 

a)
b)
c)
d)

e)     
     

     

Sk Nástenné skupinové ovladače 
s krátkocestným ovládáním 
WSB2

Boční pohled / Bočný pohľad zapojení / zapojenie

Charakteristika / Charakteristika

klasický vypínač: horní tlačítko zapnuto, spodní tlačítko vypnuto
Tlačítkový ovladač (impulsní relé): jedním stiskem zapnuto, druhýstiskem vypnuto
Stmívač: krátké stisky – zapnuto/vypnuto,
Časový spínač:
- po stisku zapnuto, po nastaveném čase automaticky vypne
Nastavení světelných scén – např. pro sledování Tv :
- žaluzie zatáhnout
- Tv sepnout
- hlavní světlo 30% intenzity
- lampičky na stěnách 50% intenzity

WSB2 jsou designově koncipovány do řady přístrojů elegant a jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

a)
b)
c)
d)

e)     
     

     

Nástenné a skupinové ovládače s krátkocestným ovládaním rady WSB2 sú základným a najčastejšie používaným prvkom (senzorom) v systéme INelS. 
vstavané mikrotlačidlá s nízkym zdvihom ponúkajú elegantné a príjemné ovládanie. Indikačná led v každom tlačidle ovládača môže signalizovať 
stav ovládaného spotrebiča podľa predprogramovaného režimu. ovládače sú dodávané ako dvojkanálové (WSB2-20), štvorkanálové (WSB2-40) a 
osemkanálové (WSB2-80). všetky varianty sú v rozmeroch základného modulu vypínača (89x84 mm) rady prístrojov elegant a dajú sa teda kombinovať 
do viacrámčekov s klasickými prístrojmi tejto rady. každý ovládač je vybavený integrovaným senzorom teploty, ktorý dovoľuje použíť akýkoľvek ovládač 
na snímanie referenčnej teploty v danom priestore, prípadne možno vybrať ovládač s optimálnym umiestnením. hlavnou výhodou oproti štandardným 
tlačidlám/vypínačom je úspora miesta a komfortné ovládanie. Namiesto dlhej rady 8 štandardných vypínačov je možné použiť napríklad jeden skupinový 
ovládač WSB2-80. každý kanál (tlačidlo) môže ovládať ktorýkoľvek aktor (spotrebič) v systéme. Ďalej je tiež možné priradiť ku každému tlačidlu rôznu 
funkciu alebo makro (zostava funkcií). Je teda možné jedným tlačidlom ovládať niekoľko spotrebičov zároveň. každé tlačidlo (kanál) môže mať napríklad 
pri ovládaní osvetlenia priradené ďalšie funkčné režimy: 
 

WSB2 sú designovo koncipované do rady prístrojov elegant a sú určené na montáž do inštalačnej krabice.

klasický vypínač: horné tlačidlo zapnuté, spodné tlačítko vypnuté
Tlačidlový ovládač (impulsné relé): jedným stlačením zapnúť, druhé stlačenie vypnúť
Stmievač: krátke stlačenie – zapnúť/vypnúť,
Časový spínač:
- po stlačení zapnuté, po nastavenom čase automaticky vypne
Nastavenie sveteľných scén – napr. na sledovanie Tv :
- žalúzie zatiahnuť
- Tv zapnúť
- hlavné svetlo 30% intenzity
- lampičky na stenách 50% intenzity



všeobecné instrukce / všeobecné inštrukcie

Technické parametry / Technické parametre

ANo, vestavěný teplotní senzor
WSB2-20            WSB2-40            WSB2-80
        2                         4                           8
červená, zelená led
sběrnice CIB
27 v dC/25 mA, ze sběrnice CIB
svorkovnice
0,5 mm2 - 1 mm2

-20 .. +55 0C
-30 .. +70 0C
IP 20
III.
2
libovolná
do instalační krabice
84 x 89 x 30 mm
      68g                    68g                     70g

Měření teploty:
Počet ovládacích tlačítek:

Indikace:
Typ sběrnice:
Napájecí napětí/jm. proud:
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
krytí:
kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Rozměry:
hmotnost:

PřIPoJeNí do SySTéMu
vodiče datové sběrnice systému INelS se připojují na svorkovnici jednotky CIB+ a CIB-, přičemž není možné svorky vzájemně zaměnit. Pro datovou sběrnici je nutno použít kroucený 
pár vodičů. datová komunikace i napájení jednotek jsou vedeny v jednom páru vodičů, přičemž je nutné dodržet průřez pro napájecí vodiče s ohledem na úbytek napětí na vedení a 
maximální odebíraný výkon.
kAPACITA A CeNTRálNí JedNoTkA
k centrální jednotce Cu2-01M lze připojit dvě samostatné sběrnice CIB prostřednictvím svorek CIB1+, CIB1- a CIB2+, CIB2-. Na každou sběrnici lze připojit až 32 jednotek, celkově lze 
tedy přímo k centrální jednotce připojit až 64 jednotek. další jednotky lze připojit pomocí jednotek MI2-02M, které generují další sběrnice CIB. Tyto se připojují k jednotce Cu2-01M přes 
komunikační sběrnici TCl2 a celkem je možno připojit až 2 jednotky MI2-02M k Cu2-01M. 
koMuNIkAČNí SBěRNICe SySTéMu
Sběrnice musí být provedena kabelem, který obsahuje kroucený pár vodičů pro datovou sběrnici systému s minimálním průřezem vodičů 0.5 mm2.  Stíněný kabel je nutné použít 
v případě instalace kabelů sběrnice do prostředí s možností elektromagnetických interferencí (např. při souběhu se silovým vedením, v blízkosti elektrických strojů a přístrojů, při 
průchodu NN rozvaděčem apod).  
Sběrnicový kabel se instaluje v souladu s jeho mechanickými vlastnostmi, které udává výrobce (do trubky/lišty, pod omítku, do země, závěsný apod.) Pro zvýšení mechanické odolnosti 
kabelů doporučujeme vždy kabel instalovat do elektroinstalační trubky vhodného průměru.
Celková délka vedení sběrnice pro 1Cu2-01M, popřípadě MI2-02M,může být 1100 m (550 m pro každou sběrnici). 
Topologie komunikační sběrnice CIB je volná s vyjímkou topologie kruhu.
NAPáJeNí SySTéMu
k napájení jednotek systému doporučujeme napájecí zdroje elko eP PS-50/27, dR-60-24. Počet napájecích zdrojů v systému je dán součtem jmenovitých proudů připojených jednotek 
s odpovídající rezervou.  větší počet zdrojů na rozsáhlé sběrnici eliminuje také úbytek napětí na dlouhém vedení. Pokud je v instalaci použit systém elektrické zabezpečovací signalizace, 
doporučujeme použít zálohovaný zdroj s dobíječem PS-50/27k v krytu s ochranným kontaktem. 
všeoBeCNé INfoRMACe
Jednotka je schopna pracovat jako samostatný prvek bez centrální jednotky jen ve velmi omezeném rozsahu svých funkcí. Pro plnou využitelnost jednotky je nutné aby jednotka byla 
napojena na centrální jednotku systému Cu2-01M, nebo na systém, který tuto jednotku již obsahuje, jako jeho rozšíření o další funkce systému.
všechny parametry jednotky se nastavují přes centrální jednotku Cu2-01M  v software INelS designer and Manager. 
Na předním panelu jednotky jsou volně programovatelné led diody, pro nastavení indikace funkcí jednotky, nebo kteréhokoliv zařízení v systému.
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ANo, vstavaný teplotný senzor
WSB2-20            WSB2-40            WSB2-80
        2                         4                           8
červená, zelená led
zbernica CIB
27 v dC/25 mA, zo zbernice CIB
svorkovnica
0,5 mm2 - 1 mm2

-20 .. +55 0C
-30 .. +70 0C
IP 20
III.
2
ľubovoľná
do instalačnej krabice
84 x 89 x 30 mm
      68g                    68g                     70g

Merenie teploty:
Počet ovládacích tlačidiel:

Indikácia:
Typ zbernice:
Napájacie napätie/jm. prúd:
Pripojenie:
Prierez pripojovacích vodičov:
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
krytie: 
kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Pracovná poloha:
Inštalácia:
Rozmer:
hmotnosť:

PRIPoJeNIe do SySTéMu
vodiče dátovej zbernice systému INelS sa pripájajú na svorkovnicu jednotky CIB+ a CIB-, pričom nie je možné svorky vzájomne zameniť. Pre dátovú zbernicu je nutné použiť krútený 
pár vodičov. dátová komunikácia i napájanie jednotiek sú vedené v jednom páre vodičov, pričom je nutné dodržať prierez pre napájacie vodiče s ohľadom na úbytok napätia na vedení 
a maximálny odoberaný výkon. 
kAPACITA A CeNTRálNA JedNoTkA
k centrálnej jednotke Cu2-01 možno pripojiť dve samostatné zbernice CIB prostredníctvom svoriek CAN1+, CAN1- a CIB2+, CIB2-. Na každú zbernicu možno pripojiť 32 jednotiek, 
celkovo možno teda k centrálnej jednotke pripojiť až  64 jednotiek. Ďalšie jednotky je možné pripojiť pomocou jednotiek MI2-02M, ktoré generujú ďalšie zbernice CIB. Tieto sa pripájajú 
k jednotke Cu2-01M cez komunikačnú zbernicu TCl2 a celkom je možné pripojiť až 2 jednotky MI2-02M k Cu2-01M.
koMuNIkAČNé zBeRNICe SySTéMu
zbernica môže byť tvorená káblom, ktorý musí obsahovať krútený pár vodičov pre dátovú zbernicu systému s minimálnym prierezom vodičov 0,5 mm.  Tienený kábel je nutné použiť 
v prípade inštalácie káblov zbernice do prostredia s možnosťou elektromagnetických interferencií (napr. pri súbehu so silovým vedením, v blízkosti elektrických strojov a prístrojov, pri 
priechode NN rozvádzačom a pod.) zbernicový kábel sa inštaluje v súlade  s jeho mechanickými vlastnosťami, ktoré udáva výrobca (do trubky/lišty, pod omietku,  do  zeme,  závesný a 
pod.) Pre zvýšenie mechanickej odolnosti káblov  odporúčame vždy kábel  inštalovať do elektroinštalačnej trubky  vhodného priemeru. Celková dĺžka vedenia zbernice pre 1Cu2-01M,  
prípadne MI2-02M, môže byť 1100 m (550 m pre každú zbernicu).
Topológia komunikačnej zbernice CIB je voľná s výnimkou topológie kruhu.
NAPáJANIe SySTéMu
k napájaniu jednotiek systému je možné použiť napájacie zdroje elko eP PS-50/27, dR-24.. Počet napájacích zdrojov v systéme je daný súčtom  menovitých prúdov pripojených 
jednotiek so zodpovedajúcou rezervou. väčší počet zdrojov na rozsiahlej zbernici eliminuje tiež úbytok napätia na dlhom vedení. Pokiaľ je v inštalácii použitý systém elektrickej 
zabezpečovacej signalizácie, odporúčame použiť zálohovaný zdroj s dobíjačom PS-50/27k v kryte s ochranným kontaktom.
všeoBeCNé INfoRMáCIe
Jednotka je schopná pracovať ako samostatný prvok bez centrálnej jednotky len vo veľmi obmedzenom rozsahu svojich funkcií. Pre plnú využiteľnosť jednotky je nutné, aby jednotka 
bola napojená na centrálnu jednotku systému Cu2-01M, alebo na systém, ktorý túto jednotku už obsahuje, ako jeho rozšírenie o ďalšie funkcie systému. všetky parametre jednotky sa 
nastavujú cez centrálnu jednotku v software INelS Manager. Pod ovládacími tlačidlami jednotky sú voľne programovateľné led diódy, pre nastavenie indikácie funkcií jednotky alebo 
ktoréhokoľvek zariadena v systéme.
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