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RF Controller - CB01
RF Controller CB01 je zařízení pro ovládání zařízení jiných výrobců. Ovládání provádí
přes rozhraní Modbus TCP, Modbus RS485, RS485, RS232. Veškeré linky jsou plně
konfigurovatelné ve webovém rozhraní. RF Controller CB01 tak může obousměrně
komunikovat s jakýmkoliv zařízením, které má k dispozici výše uvedená rozhraní
(tepelná čerpadla, klimatizace, rekuperace, kotle, zabezpečovací systémy apod.).
RF Controller CB01 dále umožňuje ovládat zařízení DMX, DALI, EATON easyE4 a má 8
konfigurovatelných vstupů, výstupů, nebo jejich kombinaci. V Současné době je
podporován hudební systém SONOS a pro plnou automatizaci ovládání hotelových
pokojů a apartmánů byl integrován Hotelový a restaurační informační systém AGNIS.

RF Controller - CB01
• Hlavní funkce
• Ovládání zařízení třetích stran přes protokol Modbus
 Rekuperace
 Tepelná čerpadla
 Klimatizace
 Vzduchotechnika
 Plynové a elektrické kotle
 Zabezpečovací systémy
 Relé EATON easyE4
 DALI – jeden výstup, 64 zařízení, možnost rozšíření na více výstupů
 DMX
 Hudební systém SONOS
 Hotelový a restaurační informační systém AGNIS
 8 konfigurovatelných vstupů, nebo výstupů – volitelné nastavení
o Podpora GSM pager a dalších zařízení ovládaných bezpotenciálově
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• Hlavní přednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Možnost rozšiřitelnosti – Upgrade Firmware
Možnost volby auto DHCP, nebo pevné IP adresy, možnost volby portu
Restart, Reset IP a portu, Reset hesla uživatele
Kompletní reset do výrobních hodnot
Záloha konfigurace
Obnova konfigurace, spojování konfigurací
Upgrade Firmware přes internet
Detekce funkčnosti výstupů - LED diody
Detekce funkčnosti celého zařízení – LED dioda
Napájení 12 – 24V AC, DC nebo POE
Obousměrná komunikace (řízení, teploty, stavy)

RF Controller - CB01
• V RF Controlleru CB01 lze přidávat záznamy až do počtu 99.
• Záznamy jsou konfigurovatelné a jsou shodné s datovými body RF USB komunikačním a
vizualizačním interface (CKOZ-00/14) pro EATON xComfort.
• Každý takto vytvořený záznamy RF Controlleru CB01 přesně odpovídá funkcím, které jsou
umožněny programem MRF ve spojení s RF USB komunikačním a vizualizačním interface a RF
Smart Managerem (CHCA-00/01) – řídící jednotkou.
• Každý takto vytvořený záznam lze dále konfigurovat na jeho výstupu do rozhraní Modbus TCP,
Modbus RS485, RS 485, RS232, DMX, DALI, easyE4 a 8 konfigurovatelných vstupů, výstupů, nebo
jejich kombinaci.
• Každý takto vytvořený záznam lze konfigurovat na jeho výstupu do rozhraní systému SONOS
• Každým takto vytvořeným záznamem lze číst konfiguraci Hotelového a restauračního informačního
systému AGNIS ve vztahu k přípravě pokojů a apartmánů pro hosty.
• Do budoucna se počítá s rozšířením i pro jiné výrobce audio systémů.

RF Controller - CB01
RF Controller CB 01 je komplexní zařízení ke kterému můžete najednou připojit všechna dostupná
zařízení ve svém projektu a řídit je systém EATON xComfort.
Jakékoliv rozšíření je možné a běžně bude provedeno do cca 7 dnů. V současné době je RF
Controller CB01 schopný ovládat veškerá zařízení, která se ovládají standardem protokolu MODBUS.
Zařízení jiných výrobců může ovládat pomocí 4 výstupních linek a na každé takové lince obsáhne 64
adres.
RF Controller CB01 má k dispozici 8 konfigurovatelných vstupů, nebo výstupů, může ovládat
zařízení DMX na výše uvedených linkách a na jedné samostatné lince zařízení DALI.
Do RF Controlleru CB01 bylo implementováno ovládání relé EATON easyE4.
RF Controller CB01 již obsahuje RF USB komunikační a vizualizační interface xComfort
(CKOZ-00/14).
Co bude zajištěno:
• Bude zajištěno zaškolení montážních firem a partnerů – v ceně výrobku
• Bude zajištěna plná technická podpora – v ceně výrobku
• Bude zajištěna možnost integrace, zapojení a nastavení v projektech xComfort – placená služba
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