
Binærinngang 8-kanal, 24 V 

Binærinngang 8-kanal, 24 V 
Art.nr. 2128 REG 

Bruksanvisning 

1 Sikkerhetsinformasjon 
Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte 
elektrikere. 
Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og 
følg den. 
Fare for elektrisk støt. Ved tilkobling av SELV/PELV-systemer må du sørge for sikkert 
skille til andre spenninger. 
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. 

2 Apparatets oppbygning 

Bilde 1: 8-dobbel binærinngang 24 V 

(1) Tilkobling innganger 
(2) Statuslysdiode innganger, gul

På: Spenning for signalnivå '1' ligger an.
Av: Spenning for signalnivå '0' ligger an. 

(3) Programmerings-LED 
(4) Programmerings-tast 
(5) Tilkobling KNX 
(6) Spenningsutgang for potensialfrie kontakter 

3 Funksjon 
Systeminformasjon 
Dette apparatet er et produkt i KNX-systemet og overholder KNX-retningslinjene. Man forutset-
ter at brukeren har detaljerte fagkunnskaper for forståelse av apparatets funksjon etter deltakel-
se på KNX-kurs.  
Apparatets funksjon er programvareavhengig. Detaljerte informasjoner angående programvare-
versjoner og respektivt funksjonsomfang og programvaren selv finner du i produsentens pro-
duktdatabase. Planlegging, installasjon og idriftsetting av apparatet skjer ved hjelp av KNX-ser-
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tifisert programvare. Du finner til enhver tid aktuelle utgaver av produktdatasen og tekniske be-
skrivelser på hjemmesiden vår. 

Forskriftsmessig bruk 
- Lese av tradisjonelle koblings- eller tastekontakter, glasskårmelder osv. i KNX-anlegg for 

melding av tilstander, betjening av forbrukere osv. 
- Montering på hatteskinne iht. EN 60715 i underfordeler 

Produktegenskaper 
- Statuslysdiode for hver inngang 
- Registrering av spenningsnivåer og -skifter på inngangen  
- Sending av inngangstilstand på bussen 
- Sending kan stilles inn fritt 
- Funksjoner: Kobling, dimming, sjalusier opp/ned, lysstyrkeverdier, temperaturer, opphen-

ting og lagring av scener 
- Innganger kan sperres separat 
- Tilkobling av ekstern veksel- og likespenninger mulig 
- Hjelpespenningsutgang for å lese av potensialfrie kontakter 
- Ikke nødvendig med separat spenningsforsyning 
- Separate referansepotensialer for inngangene  

4 Informasjon for autoriserte elektrikere 

4.1 Montering og elektrisk tilkopling 

FARE! 
Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt. 
Elektrisk støt kan medføre død. 
Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av ar-
beider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen! 

Montere apparatet 
Ta hensyn til temperaturområdet. Sørg for tilstrekkelig kjøling. 
o Monter apparatet på hatteskinnen. 

Koble til binærinngang 24 V 

Bilde 2: Tilkoblingseksempel – kontakter forsynes internt 
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Bilde 3: Tilkoblingseksempel – kontakter forsynes eksternt 

(A.) 1 Lukker, internt forsynt, DC 
(B.) 1 Åpner, internt forsynt, DC 
(C.) Lukker, internt forsynt, DC 
(D.) Åpner, internt forsynt, DC 
(E.) Lukker, eksternt forsynt, DC 
(F.) Åpner, eksternt forsynt, DC 
(G.) Lukker, eksternt forsynt, AC 
(H.) Åpner, eksternt forsynt, AC 
Ved DC-drift: Vær oppmerksom på polaritet for inngangsspenning. 
o Koble til apparatet i henhold til tilkoblingseksemplet . 
i Utgang DC 24 V må kun brukes til mating av egne innganger. 
i Hvis utgang DC 24 V brukes, skal det ikke skje mer enn 4 koblingshandlinger på de forsyn-

te inngangene, samtidig. Ellers kan utgangen registrere en feil og opprette en feilmelding 
(se kapittel 5.2. Hjelp hvis det oppstår problemer). 

Bilde 4: Tilkoblingseksempel – kontakter forsynes eksternt og internt 
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Koble til SELV/PELV- og FELV-strømkretser sammen. 

Bilde 5 

FELV-strømkretser har ingen sikker isolering av farlige spenninger. Derfor må de akkurat som 
nettstrømkretsene isoleres for sikre småspenninger SELV/PELV. 
o Mellom inngangene, som er koblet med SELV/PELV- og FELV-strømkretser, må to inngan-

ger forbli ubrukt (bilde 5). 
i Innganger som mates av hjelpespenningsutgangen DC 24 V, må kun brukes for SELV/

PELV-strømkretser. 

Sett på hetta. 
For å beskytte busstilkoblingen mot farlige spenninger i tilkoblingsområdet skal det settes på en 
hette. 

Bilde 6: Sett på hetta. 

o Før bussledningen bakover. 
o Sett hetta over bussklemma til det går i lås (bilde 6). 
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Ta av hetta. 

Bilde 7: Ta av hetta. 

o Trykk på siden av hetta og ta den av (bilde 7). 

4.2 Igangsetting 
Lasting av adresse og brukerprogramvare 
o Slå på busspenningen. 
o Opprett fysikalsk adresse. 
o Last inn brukerprogramvare i apparatet. 
o Noter den fysikalske adressen på apparatets merkelapp. 

5 Vedlegg 

5.1 Tekniske data 
KNX 
KNX-medium TP1 
Igangsettingsmodus S-modus 
Nominell spenning KNX DC 21 ... 32 V SELV 
Effektopptak KNX maks. 350 mW 
Standby maks. 200 mW 
Tilkoblingstype buss Tilkoplingsklemme 
Omgivelsestemperatur -5 ... +45 °C 
Lagrings-/transporttemperatur -25 ... +70 °C 
Innganger 
Nominell spenning AC/DC 12 ... 48 V 
Signalnivå "0"-signal AC/DC -48...+2 V 
Signalnivå "1"-signal AC/DC 8...48 V 
Inngangsstrøm ved nominell spenning 2 mA 
Signalvarighet min. 30 ms 
Nettfrekvens AC-signal 30 ... 60 Hz 
Antall kontakter per inngang 
Lukker-kontakter  Ubegrenset 
Åpner-kontakter maks. 20 
Utgang DC 24 V 
Utgangsspenning DC 24 V SELV 
Hus 
Monteringsbredde 72 mm / 4 moduler 
Effektopptak 
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Standby maks. 200 mW 
Effekttap maks. 1 W 
Tilkobling 
enkel ledning 0,2 ... 4 mm² 
fintrådet uten åreendehylse 0,34 ... 4 mm² 
fintrådet med åreendehylse 0,14 ... 2,5 mm² 
Ledningslengde maks. 100 m 

5.2 Hjelp hvis det oppstår problemer 
Alle lysdioder blinker 
Årsak 1: Installasjonsfeil, utgangspenning 24 V har kortsluttet. 

Fjern kortslutningen. 
Årsak 2: Installasjonsfeil, på utgang DC 24 V er koblet til nettspenningen eller en annen frem-
medspenning. 

Utbedre tilkoblingen, koble fri utgangsklemmen. 
Årsak 3: Utgang DC 24 V mater mer enn 4 innganger, som ved drift samtidig legges på med 1-
'nivået.  

Korriger tilkoblingen. Bruk evt. en ekstra ekstern spenningsforsyning. 

5.3 Garanti 
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på produktet som tjener tekniske fremskritt. 
Vi gir garanti innenfor rammen av gjeldende lovgivning. 
Send apparatet portofritt til vår sentrale kundeservice med en beskrivelse av feilen. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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