
Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban 

Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: 

 Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. 

 A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető 
 Az utolsó bővítőmodult egy 120Ohm-os ellenállással kell lezárni 

 Ahhoz hogy eszközeinkkel különböző fogyasztókat lehessen 
vezérelni minden vezetéket csillagpontosan a kapcsolószekrénybe 

kell kábelezni. 
 A kábelezés átláthatóságának megőrzése érdekében javasoljuk az 

összes vezeték feliratozását 
 Ajánlott csavart érpárat használni, pl.: CAT 5 FTP (a Loxone 

eszközök bekötéséhez).  

  

Tápegység bekötése: 

1. Kösse össze a 24V-os tápegység DC kimenetét  a Miniserver 

tápcsatlakozójával a képen látható módon 
2. Csatlakoztassa a 24V-os tápegységet a hálózatra, de csak akkor ha 

befejezte a kapcsolása többi részét is 

Mindig ügyeljen arra a Miniserver bekötése során, hogy az ne legyen 

csatlakoztatva elektromos hálózatra! 

 

 

 

  

 



Tápegységek bekötése több elosztó esetén: 

Minden tápegységet közös GND-re kell kötnie (Föld), ellenkező esetben 
potenciálkülönbség léphet fel. 

 

 

 Bővítőmodulok bekötése: 

1. Kösse össze a Miniserver tápellátás csatlakozóját a Bővítőmodul 
tápellátás csatlakozójával a képen látható módon. 

2. Kösse össze a Miniserver Loxone Link csatlakozóját a Bővítőmodul 

Loxone Link csatlakozójával a képen látható módon. 
3. Zárja le a buszhálózatot az utolsó Bővítőmodul-nál a Miniserver-hez 

kapott 120 Ohm-os ellenállással. 

Ha nem csatlakoztat Bővítőmodult, akkor nem kell használnia az 
ellenállást! Mindig törekedjen arra, hogy a bekötés során ne legyen 

csatlakozva az elektromos hálózatra. Mivel ez nem minden esetben 
kivitelezhető, ezért a kék színű Link csatlakozót mindig a tápcsatlakozó 

előtt távolítsa el. 

 



  

Nyomógomb és fogyasztó bekötése: 

Az alábbi példán keresztül mutatjuk be, hogyan tud bekötni a 
kapcsolásába egy kapcsolót és egy villanykörtét. 

Csatlakoztathat bármilyen kapcsolót és PLC nyomógombot a Miniserver-
hez. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Nyomógombok és árnyékoló motorok bekötése: 

Ebben a példában egy árnyékoló motor bekötését mutatjuk be, Open 
nyomógomb megnyomása esetén fel megy az árnyékoló, a Close 

megnyomása esetén pedig le. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Loxone Dimmer bekötése: 

 

Egy egyszerű vezérelt világítási kapcsolás bekötése. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



DMX működtetők bekötése: 

Bemutatjuk a DMX dimmerek és DMX bővítőmodul összekötését. 

Minden tápegységet közös GND-re (Föld) kell kötnie, különben potenciál 
különbség léphet fel! 

 

 



 

0-10V-os analóg távadó (pl.: hőmérséklet érzékelő) bekötése: 

A hőmérséklet érzékelőt a Miniserver vagy a Bővitőmodul analóg 
bemenetére kötheti be. Ha szükséges a +24V és a GND áthurkolható 

egyik érzékelőről a másikra, de minden egyes érzékelőnek külön kell 
összekötve lennie analóg bemenettel. 

 

 

  

  

 

 

 



 

Analóg szelepmozgató motor bekötése: 

Az analóg szelepmozgató motoroknak szükségük van 24V-os tápellátásra, 
ezután vezérelhetőek 0-10V-os bemeneti jellel, amellyel beállíthatjuk a 

pozíciójukat. 

 

 

Digitális szelepmozgató motor bekötése: 

 

Digitális 230V-os szelepmozgató motorok vezérelhetők a Miniserver vagy 

a Bővítőmodul digitális kimenetén keresztül. 

 

 



  

Rövidzár-védelem 24V-os tápegységekhez: 

A 24v-os tápegység és ezáltal  a Miniserver védettségét biztosítani lehet a 
megfelelő MCB kismegszakító használatával. Ha az MCB és a tápegység 

nem ugyanazon fogyasztói egységben van lehetséges, hogy RCD (FI relés) 
védelem van előírva. 

 

 

A kimenetek rövidzár-védelme: 

A hatályos érintésvédelmi előírások megszabták, hogy minden áramkört 
MCB vagy RCD védelemmel kell ellátni. A terhelés és a kábel 

nyomtávjának függvényében kell kiválasztanunk a megfelelőt. 

 

 



Rövidzár-védelem biztosítékkal: 

 

Az RCD és MCB védelem mellett a hálózati áramkörök kapcsolt állapotban 
vannak a Miniserver (vagy a Bővítőmodul) által, a relé kimetek felőli  

biztosítékok által a Miniserver belső áramkörei is védve vannak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24V-os mozgásérzékelők és jelenlétérzékelők bekötése: 

A PIR közvetlenül a Miniserver (vagy a Bővítőmodul vagy a Dimmer 
bővítő) digitális kimenetére van rákötve. Ezen túlmenően az érzékelő fény 

mérésére is alkalmas (5-2000 lux), amit 0-10V-os formátumban küld el a 
vezérlő egységnek.  



 

 

230V-os mozgásérzékelők és jelenlétérzékelők bekötése: 

A csatlakoztatni kívánt 230V-os PIR érzékelő Loxone rendszerben való 
használatához szükségünk lesz egy segédrelére is, hogy a Miniserver-re 

való csatlakoztatásnál a vezérlés 24V-os feszültségét rá lehessen 
kapcsolni. 

Ehhez össze kell kötnünk a szenzor digitális kimenetét egy segédrelé A1 

bemenetével. Az A2 bemenetére bekötjük a nullát. 

A relé 11-es csatlakozójára bekötjük a 24V-ot, a 14-es csatlakozót 

összekötjük a Miniserver  ( vagy a Bővítőmodul, vagy a Dimmer 
bővítőmodul) digitális bemenetével. 

Amikor a mozgásérzékelő átváltja a segédrelét, az átkapcsol 24V-ra, így a 

Miniserver észleli ezt a feszültség változást. 



 

  

  

Segédrelé bekötése: 

A segédrelével 230V-os eszközök csatlakoztathatóak a Loxone Miniserver 
24V-os bemenetéhez vagy maximálisan akár 16A-es terhelések 

kapcsolásához is használható. Ez a kiváló minőségű 16A csatlakozó relé 
ideális a Loxone vezérlő rendszeréhez.  Egyrészt lehetővé teszi, hogy 230 

V-os érzékelőket (például a 230 V mozgásérzékelőt), a Miniserver 24 V-os 
bemenetén vagy a bővítőmodullal használjuk. Másrészt lehetővé teszi, 

hogy  5A-es (max. 16 A-es) áramok kapcsolását a Miniserver vagy 
a bővítőmodul digitális kimenetével. 

Kössük össze a relé A1 bemenetét a Miniserver vagy a Bővítőmodul 
digitális kimenetével. A relé A2 bemenetére kössük be a nullát.  



Polaritásváltás megoldása DC motorok esetén: 

Az alábbi kapcsolásban láthatja hogyan vezérelhet DC motorokat, 
melyeket gyakran használnak árnyékolókhoz és napellenzőkhöz. 

Ellentétben az AC motorokkal, forgásiránya szabályozható, a motor 

polaritásának megfordításával. 

 



  

 Multi Extension Air bekötése: 

A LED-ek tápellátásáról ajánlott külön tápegységgel gondoskodni, ennek 
bekötését az alábbi ábrán láthatja. Fontos megemlíteni, hogy a Multi 

Extension Air 4db PWM kimenettel rendelkezik (max 2.1A @ 24V DC-ig 
csatornánként). 

24V: 

 

 

  

12V: 

Használhat a 24V-os helyett külön 12V-os tápegységet is, ha a LED-ek 
vezérléséhez ez is elegendő. Azt figyelembe kell vennie, hogy a maximális 

áramerősség így 1A csatornánként (25W  24V DC). 

 

 



  

 

Saját tápegység: 

LED vezérléséhez használhatja ugyan azt a tápegységet is, ami a 

Bővítőmodul-nak biztosít tápellátást. Ezesetben a max. áramerősség 2.1 A 
lesz csatornánként (50W  24V DC) 

 

 
 

 

1-wire érzékelők bekötése: 

 

 



 

 


