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C7110C1001/D1009 

Moduły ścienne 
EXCEL 5000 - SYSTEMY OTWARTE 

KARTA KATALOGOWA 

 

OPIS 
Moduły naścienne C7110C1001 i C7110D1009 mogą 
bezpośrednio współpracować ze sterownikami Excel 10: 
W7750, W7751, W7752, W7753, W7761, W7762, W7763, 
oraz Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20. 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
• Montaż na standardowych puszkach ściennych 

(60 mm) lub bezpośrednio na ścianie. 

• Pokrętło nastawy temp. (w °°°°C lub +/-; dostępne w 
modelu C7110D1009). 

• Czujnik CO2 i LED, wskazująca poziom CO2 
(C7110C1001) lub zajętość pomieszczenia 
(C7110D1009). 

• Czujnik temperatury (C7110D1009). 

• Przycisk obecności (C7110D1009). 

• Zamykana pokrywa zabezpieczająca przed 
niepowołanym dostępem. 

• Zakres pracy 6 do 40°C. 

• CE. 

• Obudowa IP 30. 

• Konfigurowalny za pomocą bezpłatnego programu 
UIP (patrz "Akcesoria" na str. 4). 

• Samo-kalibrujący. 

• Wyjście CO2 (zacisk 2) konfigurowalne jako 
analogowe lub binarne. 

• Czas życia: min. 13 lat. 

 

ZASTOSOWANIE 
Moduł C7110C1001 wyposażony jest w czujnik CO2. Moduł 
C7110D1009 dodatkowo posiada czujnik temperatury i 
pokrętło nastawy temperatury. Fabrycznie zamontowane 
jest pokrętło nastawy relatywnej (-5 do +5), ale można je 
wymienić na pokrętło nastawy absolutnej (12 do 30°C). 
 
Moduł C7110C1001 posiada LED sygnalizującą poziom 
CO2 . 
 
Moduł C7110D1009 posiada przycisk obecności i LED 
sygnalizującą obecność. 
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DANE TECHNICZNE 
Tabela 1. C71100C1001 i C71100D1009 

Typ. 
pomiesz. 
czujnik 
temp. 

czujnik
CO2 

pokrętło 
nastawy 

przycisk 
obecności 

sygnali-
zacja 
LED 

kompatybilny ze sterownikami 

C7110C1001 -- ���� -- -- 
poziom 

CO2 

C7110D1009 ���� ���� 
12 do 30°C 
(absolutna) 
± 5 K (rel.) 

���� obecność 

Excel 600, 500, 100, 50, 20 

 
 
Uwaga: Szczegóły dotyczące konfiguracji i podłączenia kabli 

zawarte są w Instrukcji Instalacji dla C7110C,D 
(EN1B-0257). 

 
 
Obudowa: 
Pokrywa i podstawa z listwą zaciskową do podłączenia 
przewodów 16 do 22 AWG (1.5 do 0.34 mm2). 
 
Zakres pomiarowy temperatury: 
6 do 40°C. 
 

Dokładność czujnika temperatury 20 kΩ: 
Moduły ścienne C7110D1009 wyposażone są w czujnik 
temperatury NTC o rezystancji 20kΩ. Charakterystyka tego 
czujnika przedstawiona jest na Rys. 1. 
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Rys. 1. Temperatura a rezystancja czujnika 20 kΩ 

 
Tabela 2 opisuje dokładność czujnika C7110D w normalnych 
temperaturach pracy. 

Tabela 2. Dokładność czujnika temperatury 

Temperatura otoczenia 
[°C] 

Max. błąd 
[°C] 

Rezystancja 
nominalna 

[Ω] 

15.5 ±0.29 31543 

18.3 ±0.27 27511 

21.1 ±0.27 24047 

26.7 ±0.27 18490 

29.5 ±0.29 16264 

 
Nastawa temperatury C7110D: 
Przy zastosowaniu modułu C7110D wyposażonego w 
pokrętło nastawy temperatury, należy pamiętać, aby w 
sterowniku wybrać odpowiednią skalę – relatywną lub 
absolutną. Zależność między wartościami zadanymi i 
rezystancjami podane są w Tabeli 3. Dokładność rezystancji 
wynosi: 

• ±5% w środku zakresu, np. 5225 Ω do 5775 Ω 

• ±10% na krańcach zakresu, np. 9450 Ω do 11550 Ω. 

 

Tabela 3. Wartości zadane i odpowiadające im 
rezystancje 

Skala relatywna (Kelvin)  Skala absolutna (°C) 

nastawa 
rezystancja 

[Ω] 
 nastawa 

rezystancja 
[Ω] 

-5 9574.0  12 9958.0 
-4 8759.2  13 9468.7 
-3 7944.4  14 8979.3 
-2 7129.6  15 8490.0 
-1 6314.8  16 8000.7 
0 5500.0  17 7511.3 
1 4685.2  18 7022.0 
2 3870.4  19 6532.7 
3 3055.6  20 6043.3 
4 2240.8  21 5554.0 
5 1426.0  22 5064.7 
   23 4575.3 
   24 4086.0 
   25 3596.7 
   26 3107.3 
   27 2618.0 
   28 2128.7 
   29 1639.3 
   30 1150.0 
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Konfiguracja zacisku 2 
Wyjście CO2 (zacisk 2 na listwie dostępnej po zdjęciu 
pokrywy czołowej modułu) w module C7110C/D może zostać 
skonfigurowane inaczej niż fabrycznie, za pomocą programu 
UIP (patrz str. 4). 
 
Aby za pomocą UIP zmienić konfigurację zacisku 2, należy 
najpierw podłączyć moduł (4-zaciskowe złącze dostępne po 
zdjęciu obudowy, patrz Rys. 2) do portu szeregowego 
komputera, za pomocą kabla HDI 10 (patrz „Akcesoria” na 
str. 4). 
 

 
Rys. 2. 4-zaciskowe złącze 

 
Po uruchomieniu UIP należy podać w oknie dialogowym 
numer portu, do którego został podłączony kabel. 
 
W kolejnym oknie pojawi się możliwość skonfigurowania 
zacisku 2. 
 
Uwaga: Jeżeli komputer nie jest wyposażony w mysz, 

programem można nawigować za pomocą przycisku 
TAB i SHIFT + TAB. Ustawienia można również 
sprawdzić używając SPACE. 

 

Wyjście napięciowe 
W lewej części okna (oznaczonej "Voltage Output") można 
ustawić: 
• "Scaled Output" (ustawione fabrycznie) lub 
• "Relay Output". 
 

“Scaled Output” (wyjście analogowe) 

Po wyborze "Scaled Output", na zacisku 2 dostępna będzie 
wartość analogowa. Można wtedy dokonać wyboru zakresu: 
• 0 ppm … 2000 ppm lub 
• 0 ppm … 3000 ppm, 
 
oraz skonfigurować je jako: 
• 0...10 V lub 
• 2...10 V. 
 
Uwaga: przy wyborze "Scaled Output," dioda poziomu CO2 

jest w C7110C niedostępna. 
 

“Relay Output” (wyjście binarne) 

Po wyborze "Relay Output", na zacisk 2 dostępne będzie 
wyjście binarne. Można wtedy wybrać: "Threshold Level” 
(PPM), czyli próg sygnalizacji w zakresie od 0 do 2000 ("600" 
jest nastawą fabryczną) oraz "Hysteresis” (PPM), czyli 
histerezę przełączania z zakresu od 1 ppm do 50% 
"Threshold Level (PPM)" ("100" jest nastawą fabryczną). 
 
Rys. 3 obrazuje działanie zacisku 2 w zależności od 
wybranych ustawień (w C7110C). 
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Rys. 3. Konfiguracja zacisku 2 i jej rezultat na wyjściu 

 
W przypadku C7110C, LED poziomu CO2  będzie świecić od 
koloru zielonego (poniżej) do żółtego (powyżej) w zależności 
od nastawionej wartości progu. 
 

Przycisk obecności / LED obecności  
(tylko w C7110D1009) 
Nadpisania stanu zajętości pochodzą z programów 
zapisanych w sterownikach. W przypadku C7110D1009 
mogą być również efektem działania przycisku obecności 
(patrz Rys. 4). 
 

 przycisk 
obecności obecności 

LED 

 
Rys. 4. C7110D1009 

 
Działanie przycisku obecności i wynikowe świecenie diody 
związane jest z oprogramowaniem współpracującego z 
modułem sterownika (patrz poniżej). 
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Ze sterownikami Excel 600/500/100/50/20  
Wszystkie sterowniki Excel 600/500/100/80/50/20 są 
swobodnie programowalne. Przycisk zajętości i 
odpowiadająca mu dioda może być zaprogramowana w 
dowolnej konfiguracji. 
 
Sygnał obejścia (nadpisania) na wyjściu (zacisk 7 w 
C7110D1009) jest normalnie otwarty. 
 
 

SPECYFIKACJA 
Montaż: Montaż na standardowych puszkach ściennych 
(60 mm) lub bezpośrednio na ścianie. 
 
Wymiary (Wys x Szer x Gł): 104 x 99 x 30 mm. 
 
Temperatura pracy: 6...40°C. 
 
Temperatura składowania: -40...+65°C. 
 
Wilgotność względna: 5...95%, bez kondensacji. 
 
Zakres pomiarowy CO2: 0...2000 ppm (nastawa fabryczna); 
nastawialny do 3000 ppm za pomocą programu UIP. 
 
Dokładność: ±100 ppm lub 7% (wartość większa) 
 
Korekta wpływu ciśnienia: dodać 0.13% wartości w mm Hg 
poniżej 760 mm Hg (korekcja w czujniku, za pomocą UIP) 
 
Czas odpowiedzi, 0...90%: < 5 min 
 
Czas uruchomienia: < 2 min 
 
Certyfikaty: FCC Część 15 Klasa B, CE, “California Energy 
Commission” 
 
Zasilanie: 
• 18...30 Vac rms, 50/60 Hz (prostowany pół-okresowo) 
• 18...42 Vdc (odporny na zmiany polaryzacji) 
• 1.75 VA max. moc średnia 
• 2.75 VA moc szczytowa 
 
Wyjście analogowe (jednocześnie): 0...10 Vdc (100 Ω 
impedancja wyjścia), 4...20 mA (zewnętrzne RLmax = 500 Ω) 
 
 
 
 

AKCESORIA 
Sposób montażu dostępnych akcesoriów przedstawiono w 
Instrukcji Instalacji dla C7110C,D (EN1B-0257GE51). 
 

T7460-LONJACK 
T7460-LONJACK umożliwia komunikację modułów w sieci 
LONWORKS.  
 
W opakowaniu:  5 szt. 
 

T7460-ogranicznik 
Ogranicznik T7460 (tylko dla C7110D1009) służy do 
zawężenia zakresu obrotu pokrętła nastawy. 
 
W opakowaniu: 100 szt. 
 

Software UIP 
Ustawienia fabryczne C7110C,D mogą być zmienione za 
pomocą programu UIP (dostępny w Honeywell, jako plug-in). 

www.honeywell.d/plugin 
 
  

Kabel interfejsu HDI 10 
Służy do połączenia modułu C7110C,D do komputera w celu 
zmiany fabrycznych ustawień. 
 


