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dane techniczne

czUJniK teMPeRatURY

typ
Termistor precyzyjny.

zakres pomiarowy 
0 do 50 °C

CZUJNIK WILGOTNOŚCI 

element pomiarowy 
Typ: . . . . . . . . . . . . . .Polimerowy czujnik termiczny
Dokładność: . . . . . . . . . . . . . . . .±2% RH przy 25 °C

zakres pomiarowy 
5 do 95%, wilgotności względnej, bez kondensacji.

histereza
Maksymalnie ±1.2% RH.

Uwaga
Wystawienie czujnika na krótkie działanie czynnika 
o wilgotności większej niż 90% spowoduje błąd 
wskazań o ok. 3%. Dłuższy czas ekspozycji w 
takich warunkach może spowodować uszkodzenie 
czujnika.

Wymiary
W118.5 x S 76.2 x G 24 mm.

Obudowa 
Zgodna z wymaganiami NEMA-1.

Odporność na przepięcia
IEEE C62.41 (IEEE-587, kategoria A i B).

ZGOdNOŚć Z NOrmamI

Fcc 
Klasa B.

UL
UL-916 (File # E71385 kategoria PAZX).
UL Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji 
(CAN/CSA C22.2).

Czujniki strefowe MicroNet, seria MN-Sx
McS-4000
Czujniki TAC I/A Series MicroNet (seria MN-Sx) 
są rodziną cyfrowych, naściennych czujników 
temperatury i wilgotności, przystosowanych do 
współpracy z regulatorami I/A Series MicroNet. 
Główną cechą czujników jest zastosowanie 
protokołu komunikacyjnego Sensor Link (S-Link) 
umożliwiającego jednoczesną komunikację 
czujników z regulatorami oraz ich zasilanie przy 
wykorzystaniu skrętki dwużyłowej. Podstawowe 
informacje jaki użytkownik może odczytać/ustawić 
z czujnika to: zajętość pomieszczenia, prędkość 
wentylatora, tryb pracy oraz żądanie ogrzewania. 

Ciąg dalszy na nastepnej stronie.

dyrektywy eMc Unii europejskiej
Emisja i odporność na zakłócenia - EN61326

PaRaMetRY OtOczenia

Temperatura pracy
0 do 50 °C

Transport i przechowywanie
-5 do 50 °C

Wilgotność 
5 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji.

Zaciski połączeniowe
Cztery zaciski śrubowe. Maksymalna średnica 
przewodu 0.823 mm2.

Wyświetlacz 
Sposób wyświetlania informacji zależny od 
aktualnej konfiguracji regulatora.

Zakres wyświetlania wartości 
-99 do 999 lub -9.9 do 99.9.

Jednostki 
°F, °C, lub %.

Funkcje przycisku wymuszenia
(modele S4xx oraz S5xx)
Zależnie od aktualnej konfiguracji sterownika.

Tryb pracy 
Grzanie/Chłodzenie/ Wył./Auto (oprócz MN-S4xx-
FCS).

Tryb pracy wentylatora
Wył./Zał./Prędkość, (I, II, III bieg)/Auto.

Przycisk zajętości 
Zajęty/Wolny (oprócz MN-S4xx-FCS).

awaryjne ogrzewanie
Załączone/Wyłączone (tylko dla modelu MN-S5xx).
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cechY 
Nowoczesna, kompaktowa obudowa.• 
Cyfrowy wyświetlacz temperatury z możliwością • 
zmiany rozdzielczości wyświetlania: 0,1 lub 1 
°C/°F.
Automatyczna kompensacja pomiaru • 
temperatury
Cyfrowy wyświetlacz wilgotności z możliwością • 
zmiany rozdzielczości wyświetlania: 0,1 lub 1% 
RH
Duża żywotność elementu pomiarowego• 
Przycisk wymuszenia zajętości pomieszczenia, • 
umożliwiający załączenie układu poza 
normalnym harmonogramem pracy instalacji
Wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie • 
wartości zadanych, temperatury zewnętrznej 
oraz trybu pracy układu sterowania
Bezpośrednie podłączenie do regulatorów TAC • 
I/A Series MicroNet, nieekranowana skrętką 
dwużyłową (zasilanie i komunikacja)
Możliwość oddzielnego okablowania płyty • 
bazowej bez części z elektroniką
Gniazda S-Link i LON na obudowie czujnika• 

Ciąg dalszy z pierwszej strony.

Czujniki dostępne w dwunastu wersjach 
zapewniają konwersję sygnału analogowego 
na cyfrowy, która zapewnia eliminację zakłóceń 
pomiędzy czujnikiem a regulatorem, jak również 
niepożądany wpływ rezystancji przewodu na 
wartość odczytywanej temperatury.

Wykorzystując cyfrowe czujniki temperatury 
użytkownik może monitorować aktualny stan 
instalacji i dokonywać zmian poszczególnych 
parametrów systemu sterowania. Czujniki MN-Sx 
są przeznaczone do bezpośredniego montażu na 
ścianie, puszkach elektrycznych 2 x 4, puszkach 
elektrycznych 1/4 DIN lub na elewacjach szaf 
zasilająco sterowniczych.

Czujniki MN-Sx dokonują pomiaru warunków, 
jakie panują w pomieszczeniu (temperatura, 
wilgotność) i wykorzystując łącze S-Link 
przekazują te informacje  do regulatora. 
Czujnik może być podłączony do jednego z 
regulatorów TAC I/A Series MicroNet przy pomocy 
nieekranowane skrętki dwużyłowej. Polaryzacja 
połączenia nie ma znaczenia.

SPecYFiKacJa PROGRaMOWania

CyFrOWe WyŚWIeTLaCZe (TyLKO W mO-
deLach Mn-S3xx, Mn-S4xx ORaz Mn-
S5xx)
Możliwość modyfikacji sposobu wyświetlania 
informacji 
Automatyczne skalowanie wyświetlanej wartości 
Możliwość ręcznego załączenia układu  
Możliwość określenia dolnego i górnego limitu dla 
zakresu zmian wartości zadanej.

INFOrmaCJe dOsTęPNe Z POZIOmU CZUJNIKóW mN-s3xx, mN-s4xx OraZ mN-s5xx
Typ czujnika MN-Sx Wartość Wyświetlacz Modyfikacja

S3xx, S4xx, S5xx Zone Temperature Tak Nie
S4xx, S5xx Outdoor Air Temperature Tak Nie
S4xx, S5xx Percent Humidity Tak Nie
S3xxa, S4xxa, S5xx Heating Setpoint, Cooling Setpoint, 

Unoccupied Heat, Unoccupied Cool
Tak Tak

S4xx, S5xx Mode Heating/Cooling/Auto/Off Tak Takb

S4xx, S5xx Fan (On/Speed (Low/Medium/High), Auto Tak Tak
a  Czujniki S3xx oraz S4xx-FCS posiadają pojedynczą wartość zadaną . 
b  W modelu S4xx-FCS nie ma możliwości zmiany trybu pracy .
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TyPy CZUJNIKóW
Typ Opis Klawisze

funkcyjne
Wyświetlanie

Pomiar 
temperatury

Pomiar temp. 
i wilgotności

MN-S1 MN-S1HT Sensor only Brak Brak
MN-S2 MN-S2HT Czujnik z przyciskiem wymuszenia Jeden przycisk LED - sygnalizacja wymuszenia
MN-S3b MN-S3HTb Czujnik z nastawą wartości zadanej 

oraz przyciskiem wymuszenia
Trzy przyciski Wyświetlacz LCDa i LED - 

sygnalizacja wymuszenia
MN-S4b MN-S4HTb Czujnik z nastawą wartości zadanej, 

przyciskiem wymuszenia oraz nastawą 
trybu pracy

Sześć 
przycisków

Wyświetlacz LCDc i LED - 
sygnalizacja wymuszenia

MN-S4-
FCSb

MN-S4HT-
FCSb

Czujnik z nastawą wartości zadanej, 
przyciskiem ZAL/WYL oraz nastawą 
biegu wentylatora 

Sześć 
przycisków

Wyświetlacz LCDc i LED - 
sygnalizacja statusu wentylatora

MN-S5b MN-S5HTb Czujnik z nastawą wartości zadanej, 
przyciskiem wymuszenia, nastawą 
trybu pracy oraz przyciskiem żądania 
ogrzewania z LED

Siedem 
przycisków

Wyświetlacz LCDc  i LED - 
sygnalizacja wymuszenia i 
żadania ogrzewania

a  Wyświetlanie aktualnej wartości temperatury w pomieszczeniu lub wartości zadanej. 
b  Wyświetlanie alarmu oraz diagnostyka układu regulacji. 
c  Wyświetlanie wartości, nastaw oraz trybu pracy regulatora.

KOMUniKacJa 
S-Link
Magistrala komunikacyjna S-Link umożliwia 
jednoczesne zasilanie i komunikację z czujnikami 
TAC I/A Series MicroNet (serii MN-Sx). Szeroka gama 
dostępnych czujników umożliwia odczyt temperatury 
i wilgotności w pomieszczeniu, zmianę wartości 
zadanej dla temperatury/wilgotności pomieszczenia, 
wymuszenie stanu zajętości pomieszczenia 
Maksymalna długość pomiędzy regulatorem a 
czujnikiem wynosi 61m.

sieć komunikacyjna LonWorks
Sieć komunikacyjna LonWorks może byś podłączona 
do drugiego zestawu zacisków w dolnej części 
obudowy czujnika MN-Sx. Gniazdo typu jack 
umożliwia łatwy dostęp do sieci LON z poziomu 
czujnika zamontowanego w pomieszczeniu.
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