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CONTROLS

BMS-WB2561PWE

WEB BASED CONTROLLER

Charakteristika

Na každé TCS-Net Relay může 
být napojeno max. 64 vnitřních 
jednotek/ skupin a maximálně 16 
venkovních systémů.

Pro napojení vnitřních jednotek řady 
DI/SDI do sběrnice TCC-Link je 
potřeba adaptér TCB-PCNT30TLE2 
(pro každou master vnitřní jednotku).

Měření spotřeby energie je možné 
pokud je systém vybaven potřebným 
příslušenstvím (Energy Monitoring 
Relay a generátory pulsů).

Vlastní řízení a monitoring jednotek 
se provádí přes napojené běžné PC 
a standardní webový prohlížeč.

Až 256 uživatelských profilů, včetně 
jmen, hesel a stanovení oprávnění 
přístupu. Současně může být 
připojeno až 8 uživatelů.

Web Based controller je vyšší centrální řídicí systém, určený pro rozsáhlé instalace, kde 
je vyžadována nejvyšší úroveň řízení a/nebo monitorování spotřeby energie. 

Díky komunikaci po internetu a přístupu do tohoto rozhraní je jednou z jeho základních 
výhod oproti ostatním vyšším řídícím systémům možnost automatického rozesílání 
hlášení o výskytu poruchy na 8 zvolených emailových adres. Je též možné určit, které 
vnitřní jednotky mají posílat hlášení poruch na kterou z emailových adres.

Napojení až 256 vnitřních jednotek

Na jeden Web Based Controller je možné napojit a řídit až 256 vnitřních jednotek ze 
6ti sběrnic TCC-Link, kdy každá je připojená přes rozhraní TCS-Net Relay.

Napojení až 2048 vnitřních jednotek

Pokud použijete nadřízený Master Web Based Controller, BMS-WB01GTE, je možné 
ovládat celkem až 2048 vnitřních jednotek pomocí jednoho řídicího systému. 
Tento MASTER Web Based Controller pak slouží jako HUB pro až 8 základních 
Web Based Controllerů napojených přes rozhranní RS-485.

MAX.  256 VNITŘNÍCH JEDNOTEKPŘEHLED KOMPONENTŮ 

Zařízení Počet Poznámka

BMS-WB2561PWE 1 řídící jednotka
Připojení max. 256 vnitřních jednotek přes až 

8 rozhraní TCS-Net Relay

BMS-IFLSV4E až 8 rozhraní TCS-Net Max. 64 vnitřních jednotek na jedno rozhraní TCS-Net ( TCC link)

VRF vnitřní jednotky až 64 jednotek na 1 rozhraní TCS-Net
Maximálně 64 jednotek nezávisle na nastavení skupin 

na 1 rozhraní TCS-Net

RAV vnitřní jednotky * až 64 jednotek/ skupin na 1 TCS-Net

Maximální počet vnitřních jednotek nezahrnuje vnitřní jednotky 

SLAVE ve skupinovém zapojení. 

Výsledný počet všech vnitřních jednotek tak může být 

64 x 8-jednotek ve skupině (512 vnitřních jednotek)

BMS-IFWH5E až 4 rozhraní
Rozhraní pro měření spotřeby energie. Na každé rozhraní je 

možné připojit až 8 generátorů pulzů.

BMS-IFDD03E až 4 rozhraní
Rozhraní pro externí vstupy a výstupy. Každé rozhraní může mít 4 

digitální výstupy a 8 digitálních vstupů.

MAX. 2048 VNITŘNÍCH JEDNOTEKPŘEHLED KOMPONENTŮ 

Zařízení Počet Poznámka

BMS-WB01GTE 1 master jednotka Pro připojení/řízení až 8mi Web Based Controllerů

BMS-WB2561PWE až 8 řídících jednotek každá až pro 256 vnitřních jednotek a 8 TCS-Net rozhraní

BMS-IFLSV4E až 8 rozhraní na 1 řídící jednotku Max. 64 vnitřních jednotek na jedno rozhraní TCS-Net (TCC link)

VRF – vnitřní jednotky až 64 vnitřních jednotek/ skupin
Max. 64 vnitřních jednotek na 1 rozhraní TCS-Net 

(sběrnici TCC link, nezávisle na skupinovém řízení).

RAV vnitřní jednotky *
až 64 vnitřních jednotek/ 

skupin na jedno TCS-Net

Maximální počet vnitřních jednotek nezahrnuje jednotky 

SLAVE ve skupinovém zapojení. Výsledný počet všech jednotek 

tak může být 64 x 8-jednotek ve skupině (512 vnitřních jednotek)

BMS-IFWH5E až 4 rozhraní
Rozhraní pro měření spotřeby energie. Na každé rozhraní je 

možné připojit až 8 generátorů pulzů.

BMS-IFDD03E až 4 rozhraní
Rozhraní pro externí vstupy a výstupy. Každé rozhraní může mít 4 

digitální výstupy a 8 digitálních vstupů.

* S výjimkou vnitřních jednotek DI Flexi.
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SCHÉMA ZAPOJENÍ

Současné připojení až 8 uživatelů
Nastavení až 256 uživatelských profilů

BMS-WB01GTE

RS-485

BMS-WB2561PWE

až 8 řídících jednotek

BMS-IFLSV4E

až 64 rozhraní TCS-Net


