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TELEPÍTŐI ÉS PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ 
Bemeneti/Kimeneti és KS-BUS bővítő modul

Az auxi-H egy olyan modul, mely nem csak biztonsági, hanem otthoni automatizáláshoz is használható.  
Kompatibilis a lares 4.0 vezérlő központokkal.  A rajta lévő jumper segítségével két üzemmód állítható be:
- auxi-HT:  a motoros redőnyökkel felszerelt ablakok teljes kezeléséhez (két egymásba kapcsolt relé kimenettel). A 
lares 4.0 konfigurált forgatókönyveiből lehetőség nyílik a redőnyök teljes kinyitására vagy bezárására. A helyi 
nyomógombokkal a klasszikus mozgásokat lehet kezelni, de a teljes nyitás és zárás kezelése is lehetséges.

- auxi-HL (jövőbeni használat):  a világítás vezérléséhez (szabadon konfigurálható kimenetekkel)

Mindkét üzemmódban az eszköz két szabadon konfigurálható riasztási bemenetet és egy fenntartott bemenetet biztosít 
a redőny típusú érzékelők kezeléséhez.

auxi-H

TERMÉKJELLEMZŐK

KONFIGURÁCIÓ 

MŰSZAKI ADATOK

Az auxi-H a 4 vezetékes sorkapcsos KS-BUS bekötésen keresztül csatlakozik a lares 4.0 központokhoz és egyedien azonosítható a 6 
számjegyű sorozatszámával, ami a modul címkéjére nyomtatva található meg.  A terminálok programozása (bemenet/kimenet) a lares 
4.0 központok beprogramozása közben megtörténik. 

Tápellátás: 13,8 VCC
Áramfelvétel: 70mA (P terminált kivéve)
2 szabadon konfigurálható riasztási bemenet (programozható EOL ellenállásokkal) 
1 bemenet redőny típúsú érzékelőkhöz
2 bemenet a helyi gombok csatlakozásához (NO)
1 pozitív terminál 0,5 A-ig (termik biztosítékkal védve) 
KS-BUS gyors címzési rendszer
2 relé kimenet: 250V/8A (10A max)
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Eszköz kiválasztási típusok:
- Jumper BE: auxi-HT
- Jumper KI: auxi-HL (jövőbeni használat)
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  Szabotázs kapcsoló

5  Csatlakozó sorkapcsok

6 Sorozatszám címkéje

CSATLAKOZÁSI ÁBRA
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S/N 00151013
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Példa az eszközön elhelyezett címkére, melynek sorozatszáma: ‘001510’.
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Állapot jelző LED (jövőbeni használat)

BUS csatlakozási pont a panelhez
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A műszaki adatok, a megjelenés, funkcionalitás és az egyéb termékjellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak .
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-  Csatlakozó sorkapcsok a lares 4.0 központokhoz

+P
-  Tápegység terminál 0,5A

-
-  Földterminál
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- Általános riasztás bemenet testreszabható feldolgozással és 
EOL ellenállásokkal.
Ha a szoftver engedélyezi, az auxi-HT működési módban ez a 
bemenet biztonságosan használható a redőny zárásakor, így ha 
megsértik , a motor bezárása megszakad, majd aktiválódik a 
nyitási sorrend.
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-  Általános riasztás bemenet testreszabható feldolgozással és 
EOL ellenállásokkal.
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-  Bemenet impulzusszámlálóval, NC-mérlegtípus, görgős 
zárszerkezetek csatlakoztatására.
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-  A helyi aktiváló gombok csatlakoztatására 
szolgáló bemenetek.
Polaritás NINCS
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- Kimeneti közös terminál
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-  Kimenetek a redőny motor közvetlen 
csatlakoztatásához.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga 
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