
Niagara Kontrol Paneli Jace2  / Jace 6

• NiagaraAX Framework yazılımı
• DIN ray montaj
• 2 x Eternet, 1 x RS232 ve 1 x RS485

bağlantı
• İletişim kartları için iki adet kart yuvası

(Lon, RS485, vs eklemek için)
• Ray üzerine eklenebilen g/ç kartları ile

66 noktaya kadar çıkabilme
• Tüm  açık  iletişim  protokollerini

destekleme.  LON,  BACnet,  EIB-IP,
Modbus,  M-bus,  SNMP,  Z-wave,
Sedona

• LONworks cihazlar  için  devreye alma
araçları

• Web  sunucusu  sayesinde  Internet
Explorer  gibi  standart  tarayıcılar
üzerinden grafik kullanıcı arayüzü

• Geniş  model  aralığı  ile  her
uygulamaya uygun çözüm

IO16

IO 34

NBP-PWR

Teknik özellikler
Plattform

DRAM
Seri flash

IBM PowerPC processor  405EP
Jace 2: 250 MHz Jace 6: 524 MHz
Jace 2: 128 MB Jace 6: 256 MB
Jace 2: 64 MB Jace 6: 128MB

Besleme 15 VDC

İletişim 2 Eternet port - 10/100Mbit (RJ45 bağlantı) 
1 RS232 bağlantısı (9 pin D-jak)
1 RS485 bağlantısı  (soketli klemens)

Eklenebilir kartlar (Dahili) LON adaptör FTT-10A, RS485, RS232, GSM

Ray montaj giriş / çıkış modülleri

• Üniversal Girişler (UI)

• Dijital Çıkışlar (DO)

• Analog Çıkışlar (AO) 

Jace'e doğrudan geçmeli bağlantı.
Giriş/çıkışlarda soketli klemens
• Termistör, tip 3 (10K). Hassasiyet +/- 1% 
• Diğer pasif duyar elemanlar, Pt1000 gibi,  direnç

tabloları girilerek kullanılablir.
• 0-10VDC. Hassasiyet +/- 2% 
• 4-20mA. Hassasiyet +/- 2% 

Akım bağlantısı 500 Ω harici direnç ile yapılır.
• Kuru kontak: 300-μA kısa devre akımı
• Darbeli kontak: 20Hz'e kadar; 50% duty cycle 
• Form A röle çıkışı: maks 30VAC/DC, 0.5A akım.

Sadece aç/kapa kontrole uygun.  Yüzer  kontrol
kullanıma uygun değil.

• 0-10Vdc  (4mA maks)

Boyutlar
• JACE 2 ve JACE 6

• IO16 g/ç kartı

• IO34 g/ç kartı

162 x 104 (122) x 62mm (klemensler dahil)
Montaj kulakçıkları genişliğe 20 mm ekliyor

8UI  4 DO  4 AO
Her Jace'e maks 4 adet (IO34 ile 2 adet)
80 x 104(122) x 62mm (klemensler dahil)

16UI  10DO  8AO
Her Jace'e maks 1 adet 
162 x 104(122) x 62mm (klemensler dahil)

Yazılımlar QNX işletim sistemi
IBM J9 Java Virtual Machine
NiagaraAX  Framework 

İşletim sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Nem

0...50°C
0...70°C
5...95%, yoğuşmasız
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Jace2  / Jace 6 Niagara Kontrol Paneli

Özellikler
Genel JACE  2  ve  JACE  6  serisi  kontrol  cihazları  NiagaraAX  teknolojisi  sayesinde  bina

yönetim sistemlerinde yeni bir dönem açıyor. Her cihazda standart olarak bulunan seri
ve eternet bağlantılarının yanı sıra isteğe göre eklenebilen 2 iletişim kartı sayesinde
aynı  anda çok sayıda değişik  protokol  desteği  sağlıyor.   Doğrudan kontrol  edilecek
noktalar için ilave edilebilecek giriş/çıkış modüllerinin azami kapasitesi 66 nokta. Aynı
zamanda  bir  web  sunucusu  olan  Jace'ler  kullanıcı  ara  birimi  olarak  hiç  bir  özel
tanımlama ve eğitim gerektirmeyen internet tarayıcınızı kullanıyor.

Bağlantılar Üründe standart olarak 2 eternet, bir RS232 ve bir RS485 mevcuttur.
Eternet  üzerindeki  bir  DSL modem veya  seri  çıkışlara  bağlanacak  bir  telefon  veya
GPRS modemi ile sisteme uzaktan ulaşım ve müdahale imkanı sağlanabilir.

Programlama Grafik tabanlı programlama ve devreye alma araçları sayesinde JACE 2 ve JACE 6
cihazları farklı bir yazılıma ihtiyaç duymadan doğrudan internet tarayıcınız üzerinden
yapılabilir.

Eklenebilir Özellikler İlave iletişim ihtiyaçları için iki adet kart ilave edilebilir:
• LON  FTT-10a port
• 2 x RS485 port
• RS232 port
• GSM modem
Ray üzerine eklenebilen g/ç modülleri:
• 16 nokta – 8xUI, 4xAO, 4xDO
• 34 nokta – 16xUI, 8xAO, 10xDO

Modeller ve aksesuarlar
J-660E JACE 6, 96MB Java Heap Memory 

J-650E JACE 6, 48MB Java Heap Memory

J-250E JACE 2, 48MB Java Heap Memory

J-240E JACE 2, 16MB Java Heap Memory

J-230E JACE 2 ,16MB Java Heap Memory
   450K kaynak sınırı, network başına azami 200 nokta

J-220E JACE 2, 16MB Java Heap Memory
   350K kaynak sınırı, network başına azami 8 nokta
   Azami 34 nokta, Niagara + 1 network

IO-16 16 noktalı g/ç modülü

IO-34 34 noktalı g/ç modülü

NPB-PWR 24Vac güç kaynağı

NPB-LON LON FTT iletişim kartı

NPB-2X485 RS485 iletişim kartı (2 girişli)

NPB-232 RS232 iletişim kartı
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Sedona Programlanabilir Kontrol Paneli P-ION

• Bina yönetim sistemleri için 
programlanabilir kontrol paneli 

• Sedona Framework™ tabanlı

• 16 Universal giriş
16 Esnek giriş/çıkış

• 16 Esnek nokta, analog çıkış, dijital 
giriş veya puls girişi olarak kullanılabilir

• Esnek noktalar sayesinde kapasiteyi 
maksimumda kullanabilme imkanı 

• 1 adet RJ45 Eternet bağlantısı 

• 1 adet mini USB bağlantısı (sürüm 
güncellemesi için)

• 1 adet RS485 bağlantısı

• Tüm giriş ve çıkışların durumlarını 
gösteren LED gösterge

• İstenildiği takdirde 2 adet röle kartı 
ekleyerek ilave 8 röle çıkışı

Boyutlar (mm)

Teknik Özellikler

Genel 32 bit mikrokontrolör, 13-bit A/D çevirici

flaş bellek

Çalışma Gerilimi 

Güç Harcaması 

24 VAC +%10-%15, 50/60Hz 

6 VA 

Üniversal Giriş Tipleri 0(2)-10 VDC

0(4)-20 mA (500 Ohm direnç ile)

PT1000 sıcaklık duyar elemanı

NTC 10K3A1 sıcaklık duyar elemanı

Gerilimsiz kontak

Direnç (0-330 kOhm)

Esnek Nokta Tipleri •Analog çıkış, 0(2)-10 Vdc, 2 mA max

•Gerilimsiz kontak girişi

•Puls girişi (Max 20 Hz, 50% Duty Cycle )

RJ45 Eternet bağlantısı Eternet 10/100 Base-T

IP, TCP, UDP, HTTP, Sedona Sox desteği

RS485 bağlantısı Modbus RTU master, Modbus RTU slave, 

Modbus TCP master 

Çalışma Sıcaklığı 

Depolama Sıcaklığı 

Bağıl Nem 

0..50 ºC 

-25..+75 ºC

%5...95 rh, yoğuşmasız

Ağırlık 

Boyut 

Montaj 

630 gr  (Ambalajlı 750 gr) 

157 x 125 x 60 (Klemensler dahil)

35 mm DIN ray montajına uygun 

Koruma standardı EN 60529’a göre IP20 

Bağlantılar Soketli Klemens, maks 1 x 2.5 mm²

www.ontrol.com.tr KP0079B Haber vermeden değiştirilebilir



P-ION Sedona Programlanabilir Kontrol Paneli
xs

Ürün Özellikleri
Genel P-ION serisi kontrol panelleri, modern binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma (ISH)

başta olmak üzere çeşitli sistemlerin kontrolünde kullanılan programlanabilir cihazlardır.

Sedona Framework™ temeli sayesinde bina ihtiyaçlarını karşılamak için gereken her
türlü özel senaryo kurgulanabilmektedir.

Üniversal Girişler Tüm üniversal girişler analog veya gerilimsiz kontak girişi olarak ayarlanabilir. 

Analog girişler bazı pasif rezistif sıcaklık duyar elemanları (PT1000 gibi) ve 0-10VDC
gerilim sinyalleri  için  optimize edilmiştir.  13 bit  A/D çevirici,  yüksek  çözünürlüklü  ve
sağlıklı  ölçüm  almayı  sağlamaktadır.  (0)4-20  mA sinyaller  için  500  Ohm  rezistans
gerekir.

Analog girişten doğrudan direnç değeri okumak da mümkündür. Bu sayede sistemde
değişik markaların sıcaklık duyar elemanlarını kullanılabilir.

Tüm girişler kısa devre ve doğrudan 50VAC'e karşı korumalıdır. 

Esnek Noktalar Tüm  esnek  noktalar  analog  çıkış,  gerilimsiz  kontak  girişi  ve  puls  girişi  olarak
ayarlanabilir.

Analog  çıkışlar,  0(2)-10VDC  kullanan  vana  ve  damper  motorları,  nemlendiriciler,
invertörler  vb  cihazları  sürmekte  kullanılmaktadır.  Röle  kartı  kullanımı  ile  analog
çıkışlarla on/off cihazlara kumanda edilebilir.

Tüm esnek çıkışlar kısa devre ve doğrudan 50VAC'ye karşı korumalıdır. 

Doğrudan Röle Kartı Bağlantısı Yeni RK-4 Röle kartı ile esnek çıkışları kullanmadan şerit kablo ile doğrudan röle çıkışı
elde etmek mümkündür. Bir P-ION'a maksimum 2 adet röle kartı bağlayarak 8 adet
röle çıkışı elde etmek mümkündür.

Sedona Framework™ Sedona  Framework™,  kontrol  cihazlarının  programlanması,  devreye  alınması,
entegrasyonu için endüstri standartı, açık kaynaklı, gelişmiş bir temel sağlamaktadır. 

Saha Ekipman Bağlantıları 
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Sedona Programmable Controller P-ION

• IP based programmable controller for 
Building Management Systems

• Implements Sedona Framework™

• 16 Universal Inputs
16 Flex Input/Outputs 

• Any flex I/O point can be  configured 
as  analog output, digital input or pulse
input

• Software based configuration

• Status LED for all inputs and outputs

• Real-time-clock with scheduling

• Upto 8 additional relay outputs via 
optional relay modules

• RJ45 Ethernet port
RS485 port
USB port (for firmware upgrade)

Dimensions (mm) 

Specifications

General 32 bit microcontroller, 13-bit A/D converter

flash memory

Nominal voltage

Power consumption

24 VAC +%10-%15, 50/60Hz 

6 VA 

Universal inputs configuration 0(2)-10 VDC

0(4)-20 mA (500 Ohm resistor required)

PT1000

NTC 10K3A1

Voltage-free contact

Resistance (0-330 kOhm)

Flex points configuration •Voltage output 0(2)-10 Vdc, 2 mA max

•Digital input (voltage-free contact) 

•Pulse input (max 20 Hz, 50% duty cycle)
(count stored in non-volatile memory)

RJ45 Ethernet Connection Ethernet 10/100 Base-T

Supports: IP, TCP, UDP, HTTP, Sedona Sox

RS485 Connection Modbus RTU master, Modbus RTU slave, 

Modbus TCP master 

Ambient temperature range

Non-operating range

Humidity range

0..50 ºC (32..122 ºF)

-25..+75 ºC (-13..+167 ºF)

%5...95 rh, non-condensing

Weight

Dimensions

Mounting 

630 gr  (Gross 730 gr) 

157 x 125 x 60 (Including terminals)

For 35 mm DIN rail mounting 

Degree of protection IP20, EN 60529

Connections Plug-in terminals, max 1 x 2.5 mm²

Individual 0V common terminals for all inputs & 
outputs.

Individual 24Vac power terminals for 75% of all 
inputs and outputs.
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P-ION Sedona Programmable Controller
xs

Properties
General P-ION series products  are universal  programmable controllers  that  can  be used to

manage a variety of  building systems including heating,  ventilation,  air-conditioning
(HVAC)  systems.  Basic  and  advanced  control  strategies  can  be  programmed  by
Sedona Framework™ for optimized performance. 

Universal Inputs All universal inputs can be configured as analog or voltage free digital inputs.

Analog inputs are optimized for resistive type temperature sensors (e.g. PT1000) and
0-10 VDC devices. 13 bit A/D converters assure high resolution measurements. For
(0)4-20 mA input signals, external 500 Ohm resistors are required.

All inputs are protected against short circuits to ground and against direct connection
up to 50 VAC.

Flex I/O Points All flex I/O points can be configured as analog output, digital input or pulse input.

Analog outputs  are used to control 0(2)-10V valve and damper actuators, humidifiers,
frequency drives, etc. Convertor relay boards can be used to drive on/off loads. 

All outputs are protected against short circuits to ground and against direct connection
up to 50 VAC. 

Optional Relay Board Extension Two relay modules can be connected by ribbon cable to provide a total of 8 additional
relay outputs at 10A

Sedona Framework™ The Sedona Framework™ is the industry's first, open source development framework
that provides a complete software platform for developing, deploying, integrating, and
managing controller. The Sedona Framework distributes decision making control and
manageability to the controller and brings intelligence and connectivity to the network
edge and back.

Field Equipment Connections
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Haberleşmeli Oda Kontrol Cihazı R-ION

• Haberleşmeli oda kontrol cihazı

• 3.5” Renkli dokunmatik LCD ekran

• Serbest programlanabilir

• Sedona Framework tabanlı

• RS485 Modbus RTU haberleşme

• Opsiyonel modelle WİFİ iletişim

• Sadece 10.5 mm kalınlık

• Standart 45mm derinlikteki elektrik 
buatına montaj

 

Gelişmiş İşlevler 

• Bağlantı ünitesini değiştirerek farklı 
fancoil, VAV kutuları gibi cihazları 
kontrol edebilme imkanı

• Ekran görüntülerinin projeye göre 
değiştirilmesi

Boyutlar (mm)

Teknik özellikler

Çalışma gerilimi ve

güç harcaması

-LO Tipi: 24 VDC / 2,5 VA
(Birlikte kullanıldığında R/MIO modülünden)

-L1 Tipi:  24 VDC / VAC 

Ekran 3.5” Rezistif dokunmatik
320x240 piksel çözünürlük
65K renk

Çalışma Sıcaklığı 

Depolama Sıcaklığı 

Bağıl Nem 

5..50 ºC 

-25..+75 ºC 

%5...95 rh, yoğuşmasız 

Ağırlık 

Boyutlar

Montaj 

100 gr  (Ambalajlı 150 gr) 

76.5 x 81.4 x 42.7 (10.5) mm

min.45 mm derinlikte elektrik buatı

Koruma standardı EN 60529’a göre IP30 

Elektrik Bağlantıları Vidalı klemens, maks 1 mm² (26-16 AWG) 

Haberleşme Girişleri
(farklı modellerde)

Asıl RS485 (Modbus RTU master veya slave)
İkincil RS485 (Modbus RTU master)
Belimo MP-Bus (Master)
DALI (Master)

Kablosuz İletişim
(opsiyonel)

Standart WIFI 802.11b

Model seçimi

L
0

-S
-D

L
0-

S
-B

D

L
1

-S
-D

L
1-

S
-B

D

L
0

-W
-D

L
0-

W
-B

D

L
1

-W
-D

L
1-

W
-B

D

Port 1 Modbus Slave/Master Wifi

Özel giriş/çıkış 
modülü*

Port 2
Modbus Master

Özel giriş/çıkış 
modülü*

Port 2
Modbus Master

Port 3 Dali        

Port 4 Belimo MP-Bus -  -  -  - 

Supply Sadece 24V DC** 24V AC/DC Sadece 24V DC** 24V AC/DC

* Ontrol'e özel giriş/çıkış modülleri ile (R/MIO veya R/TIO gibi...)

** Besleme  Ontrol'e özel giriş/çıkış modülünden verilmektedir.
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R-ION Haberleşmeli Oda Kontrol Cihazı
xs

R-ION Sistem Özellikleri

Genel R-ION serisi haberleşmeli programlanabilir oda kontrol cihazı, binalarda fancoil, VAV kutuları gibi 
cihazları kontrol etmek için tasarlanmıştır. 

Ray tipi giriş çıkış modülü R/MIO ile birlikte kullanıldığında fancoil, VAV kutusu gibi her türlü oda 
kontrol uygulaması gerçekleştirilebilir.

İlave haberleşme girişleri ile aydınlatma vb. ilave fonksiyonlar için kontrol ünitesi ve/veya kullanıcı 
arayüzü görevi üstlenebilir.

Ekran 3.5” renkli dokunmatik ekran. Projeye özel grafiksel görünümleri ekrana tanımlama imkânı..

Haberleşme R-ION serisinde endüstri standardı Modbus RTU haberleşme desteklenmektedir. Bu sayede açık 
iletişim protokollerini destekleyen bir merkez yazılımı ile tüm cihazlarınızı bilgisayar ekranından 
izleyebilir, gerekli müdahaleleri uzaktan yapabilirsiniz.

Alternatif olarak kablosuz, standart WIFI IP haberleşmeli modeller mevcuttur.

Farklı modellerde mevcut ilave RS485 RTU, Belimo MP-Bus,ve DALI haberleşme girişleri ile çok 
geniş bir yelpazede çeşitli ürünlerle entegrasyon sağlanabilir.

Sistem yapısı R-ION serisi oda kontrol sistemi ticari binalarda kullanılan fancoil veya VAV kutularını kontrol 
edecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem basit otomatik kontrol seviyesinin ötesine geçerek 
haberleşme hattı üzerinden birden çok birime bağlamayı hedeflemiştir. Bu sayede oda kontrol 
sistemi bina yönetim sistemine (BYS) entegre edilebilir hale gelmiştir.

Bina yönetimin sisteminde yaratılan üst düzey ve enerji ekonomisine yönelik senaryolar 
haberleşme sayesinde oda düzeyinde uygulanabilmektedir.

Sedona Framework yazılımı sayesinde ekran tasarımlarında müşteri isteklerine göre değişiklik 
yapmak mümkün olacaktır.
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R-IONR-ION
Oda Kontrollörü



  

● 3.5" Renkli dokunmatik ekran

● İnce tasarım (10.5 mm)

● Serbestçe tasarlanabilir grafikler

● Çeşitli haberleşme seçenekleri

● Kablosuz iletişim seçeneği

● Doğrudan Belimo MP-Bus bağlantısı

● Serbestçe programlama

R-IONR-ION
Oda Kontrollörü



  

RS485  Modbus

İzleme sistemi için

24 Vdc/ac Besleme 

(Tüm modellerde üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur)

RION-L0-S

R-IONR-ION
Sadece kullan c  arabirimi olarak kullanmaı ı



  

RS485  Modbus

İzleme sistemi için

R-IONR-ION
lave modbus (-L1 tipinde)İ

Besleme

RION-L1-S

(Tüm modellerde üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur)



  

RS485  Modbus

İzleme sistemi için

R-IONR-ION
Belimo MP-Bus ile basit VAV kontrolü

Besleme

RION-L0-S-B

VAV Devices

(Tüm modellerde üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur)



  

RS485  Modbus

İzleme sistemi için

R-IONR-ION
Dali ile basit ayd nlatma kontrolüı

Besleme

(Tüm modellerde üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur)

RION-L0-S-D

DALI Balastlar,
dimerler, moduller...



  

RS485  Modbus

İzleme sistemi için

R-IONR-ION
Modbus + Mp-Bus + Dali

Besleme

RION-L1-S-BD

VAV Devices

Evet, mümkün!

(Tüm modellerde üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur)

DALI Balastlar,
dimerler, moduller...



  

2 Oransal çıkış 
(0-10V)

2 Dijital giriş
Energy saver, 

pencere kontağı

Duvar 
Ünitesi

Fan rölesi
3 Hız için 

4 Triyak çıkış
PWM, yüzer, on/off

24 Vac / 110Vac / 230 Vac

24Vac çıkış
saha ekipmanları 
için (Tercihe bağlı)

Ana besleme 
çıkışı

Sigortalı, 
aktuatörler için

Ana besleme
girişi

Röle
10 A

RS485  Modbus

İzleme sistemi için

R-IONR-ION
Temel oda kontrolü için giri /ç k  modülü (R/MIO)ş ı ış

RION-L0-S

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR
● 4 adet triyak çıkışı (Yüzer, PWM veya On/off kullanım için)
● 2 adet oransal (0-10V) çıkış
● 3 hızlı fan rölesi çıkışı
● 1 adet 10A röle çıkışı (Isıtıcı için)
● 2 adet  dijital giriş (Kapı kontağı ve energy saver vs... için) 

Besleme ve 
haberleşme için 

sadece 2 damarlı 
kablo

(Tüm modellerde RION üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur)



  

VAV Devices

RS485  Modbus

İzleme sistemi için

R-IONR-ION
R/MIO + MpBus + DALI

Haberleşme seçenekleri
halen geçerli!
(yardımcı modbus hariç)

RION-L0-S-BD

DALI Balastlar,
dimerler, moduller...

(Tüm modellerde RION üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur)



  

R-IONR-ION
WIFI seçene i tüm seçeneklerde mevcutturğ

(izleme sistemi için olan RS485 yerine)

Besleme

RION-L1-W-BD

VAV Devices

● Tüm modellerde RION üzerinde sıcaklık duyar elemanı mevcuttur
● WIFI seçeneği son test aşamasındadır
● WIFI şimdilik sadece Sedona Sox protokolünü destekler

DALI Balastlar,
dimerler, moduller...



  

R-IONR-ION
Modeller

R
IO

N
-L

0
-S

R
IO

N
-L

1
-S

R
IO

N
-L

0
-S

-B

R
IO

N
-L

1
-S

-B

R
IO

N
-L

0
-W

R
IO

N
-L

1
-W

R
IO

N
-L

0
-W

-B

R
IO

N
-L

1-
W

-B

RS485 Modbus RTU Master Sadece - P - P - P - P

Belimo MPBus - - P P - - P P

Özel giriş çıkış modülü ile (R/MIO) P - P - P - P -

Besleme sadece 24Vdc P - P - P - P -

Besleme 24Vac/dc - P - P - P - P

SLAVE or MASTER
RS485


