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Montering - Injustering 2015-03-23

Super W
ISE R
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Super WISE® Router 

Projektering
Super WISE Router passar när man har mindre anlägg-
ningar utan krav på zonstyrning, tex ett ventilationsaggre-
gat per våning eller en mindre byggnad. Det kan finnas 
flera Super WISE Routrar under samma Super WISE om 
man vill dela upp rumsövervakning på flera delar.

Injustering
Super WISE Router behöver normalt inte injusteras, utan 
endast tilldelas ett Modbus ID.

Modbus ID är 1 vid leverans, omställbart via handenhet 
(CONDUCTOR RU alternativt TUNE Control). För mer info 
om adressering se Projekthandbok WISE.

Montering
Super WISE Router monteras direkt på vägg, i aggregat-
rum eller ute i systemet.
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Inkoppling
Normalt ansluts bara matningspänning samt kom-
munikation för intern Modbus kommunikation 
mellan Super WISE och rumsprodukter

Anslutes på plint 5, 6 och 7 (Modbusslinga 1) till 
Super WISE samt 1, 2 och 3 (Modbusslinga 2) till 
rumsprodukter. Spänningsätts med 24 VAC på 
plint 23 och 24, se inkopplingsanvisning. 

Inkoppling mot Super WISE eller  
Router 2, 3 osv. Plint 5, 6 och 7

Läge 1 Passiv terminering. Används när produk-
ten är placerad först eller sist på slingan 
och en terminering lika Läge 2 finns i den 
andra änden

Läge 2 Terminering via interna pull-up mot-
stånd så korrekt 0-nivå säkerställs. En av 
slingans ändar måste vara terminerad på 
detta sätt.

Läge 3 Oterminerat. Denna inställning används 
på alla enheter som inte är placerade 
först eller sist på slingan

 24 VAC

AWG24

A → 5

B → 6

C → 7

Inkoppling mot rumsprodukt 
Plint 1, 2 och 3 

Kopplingsschema för Super WISE Router

Router för inkoppling mot Super WISE.

Tabell termineringar


