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Øídící jednotka UNI-CONTROL-II je urèena pro Øídící jednotka je uzpùsobena pro napájení ze 
výstavbu komplexních identifikaèních systémù zdroje malého bezpeèného napìtí.
ANeT øešených na HW operaèní platformì ANeT-
UNI. Tato jednotka, nezávislá na typu vlastní 
identifikaèní aplikace, umožòuje øízení až 32 
aplikaèních a strukturních HW komponent této 
platformy. Dále zajiš�uje prùbìžnou obsluhu až 100 
jednotl ivých kontaktních prvkù. Aplikaèní 
nezávislost jednotky umožòuje podporovat chod 
více aplikací, jako je TIME, GUARD a WORK  
souèasnì v jediné spoleènì spravované síti tìchto 
HW komponent.

K uživatelskému informaènímu systému je øídící 
jednotka pøipojena pøes poèítaèovou sí� LAN, 
zatímco k ovládání spravovaných komponent 
využívá pøedevším sbìrnice RS485 a pøípadnì
i 1-Wire. Ostatní spravované komponenty, které 
nejsou v dosahu tìchto lokálních sbìrnic, mùže 
spravovat vzdálenì pomocí strukturní komponenty 
– mùstkù UNI-BRIDGE-LAN pøes LAN.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

• podporuje identifikaèní produkty ANeT 
typu TIME, GUARD a WORK

• lze pøipojit a ovládat až 32 aplikaèních 
nebo strukturních HW komponent a to 
buï pøímo až do vzdálenosti 2000m po 
sbìrnici RS485 nebo nepøímo pøes LAN 
pomocí datových mùstkù

• aplikaèními komponentami jsou 
zejména èteèky a kompaktní kontaktní 
moduly

• strukturními komponentami jsou 
pøedevším mùstky, pøevodníky
a retranslátory

• jednotka mùže pøipojit a ovládat až 100
kontaktních prvkù sloužících k ovládání 
nebo snímání stavu 
elektromechanického vybavení dané 
aplikace

• kontaktními prvky mohou být jak prvky 
typu 1-Wire, tak prvky z kompaktních 
komponent UNI-APAS

• jednotka mùže pracovat v režimu 
webového serveru, který podporuje 
dálkový dohled a diagnostiku øídící 
jednotky a všech spravovaných 
komponent

• optická indikace provozních stavù

• uzamykatelná kovová skøíòka nebo 
plastové pouzdro s detekèním spínaèem
neoprávnìného vniknutí

• svorky pro prùmìr vodièù až 1,8 mm
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozhraní: Ethernet 10Base-T/100Base-TX, RS485, 1-Wire
Délka vedení max: 2000m (RS485), 100m (1-Wire)
Poèet komponent RS485 max: 32
Poèet kontaktù max: 100
Napájení: 10V až 20V DC, odolné proti pøepólování
Odbìr maximální: 200mA
Odbìr nominální: 150mA
Rozmìry základního modulu: 103x119x22 mm
Rozmìry v provedení v DIN: 105x119x58 mm
Rozmìry v plechové skøíòce: 240x180x60mm
Hmotnost základního modulu: 110 g (vèetnì konektorových svorkovnic)
Hmotnost v provedení DIN: 200 g (vèetnì konektorových svorkovnic)
Hmotnost v plechové skøíòce: 1050 g (s jedním základním modulem)
Typ zaøíz. dle ÈSN EN 50133-1: pevné
Provozní teplota: -10°C až +55°C
Tøída krytí: IP40 (pro zapouzdøené provedení)
Tøída prostø. dle ÈSN EN 50133-1: tøída II
Vlhkost : 0 až 75%, nekondenzující
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