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Partikelgivare
QSA2700D / QSA2700 / AQS2700

QSA2700D QSA2700

Partikelgivaren avkänner PM2.5- och PM10-koncentrationen i rummet.

● Matningsspänning AC/DC 24 V
● Signalutgång DC 0...10 V för PM2.5 och PM10
● Kommunikationsutgång, Modbus RS485
● Arbetsområde 0…50 °C / 5…95% RF. (kondensbildning ej tillåten)
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Användningsområde
Partikelgivaren är avsedd för mätning och överföring av PM2.5- och PM10-koncentrationen i
rummet.
● 0…10 V och Modbus-utgång
● Konfigurerbar Modbus-utgång
● Plug&play-konfiguration för Siemens ClimatixTM-regulatorer
● QSA2700:

– 3-färgs lysdiod för serviceindikering
● QSA2700D:

– 2.4-tums färgdisplay för PM2.5-värden och luftkvalitetsindex (AQI)-indikering
– Energieffektivt läge: Skärmen stängs av om ingen person står framför givaren (inom

1 m i flera minuter)
– Micro-USB-anslutning (DC 5V) för matning av givaren
– 4 valbara språk: Engelska, kinesiska (standard), tyska, franska
– 3 valbara klasser för luftkvalitetsindex

Typöversikt

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Display

QSA2700 S55720-S457 Partikelgivare för avkänning av
PM2.5 och PM10

3-färgs lysdiod för serviceindikering

QSA2700D S55720-S458 Partikelgivare med display för
avkänning av PM2.5 och PM10

2.4-tums färgdisplay för PM2.5-värden,
luftkvalitetsindex och service

Tillbehör / reservdelar

AQS2700 S55720-S459 Givarmodul för utbyte

Beställning och leverans
Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.
Exempel:
10 st  Partikelgivare QSA2700, S55720-S457
Vid leverans av varje givare ingår 1 partikelgivare (med en förinstallerad AQS2700),
1 monteringsplatta av plast och 2 skruvar.
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Funktion

Apparatöversikt

1 Hål för ledningsdragning (upp till) för montering på plant underlag

2 [endast QSA2700] Lysdiod

3 [endast QSA2700D] Display

4  (endast för matning av givaren)

5 [endast QSA2700D] Närvarogivare

6 Tryckknapp

7 Hål för ledningsdragning (ner till) för montering på plant underlag

8 Hål för att fästa monteringsplatta på kapslingen

9 Luftutlopp

10 Luftintag
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Lysdiodens färger och mönster (QSA2700)

Färg Mönster Beskrivning

Grön Lyser kontinuerligt Arbetar korrekt, Modbus konfigurerad

Gul Lyser kontinuerligt Arbetar korrekt, Modbus med fabriksinställningar

Röd Lyser kontinuerligt Fel 1, byt ut givarmodulen

Röd Blinkar (lyser 0,5 s / släckt 0,5 s) Fel 2, Kommunikationsfel

Röd / Gul Blinkar (lyser rött 0,5 s / gult 0,5 s) Eventuellt felaktiga mätvärden

Modbus-konfiguration
Enheten kan konfigureras av en Modbus-masterenhet. Efter att ha ändrat parametrarna, slå
av enheten och sätt på den igen för att aktivera ändringarna. Konfigurera enheten före
montering. För mer information se Modbus-registret [➙ 10].
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Tryckknapens funktion för återställning av Modbus samt plug&play-konfiguration av Climatix™
Tryck på knappen för att automatiskt återställa och konfigurera via ClimatixTM-regulatorerna
med den förprogrammerade plug&play-konfigurationen.
QSA2700:

Tryck på knappen
under

Lysdiod Åtgärd Ytterligare information

1…5 s Lyser kontinuerligt Håll knappen nedtryckt

5…10 s Släckt Släpp knappen för att
konfigurera enheten automatiskt
via Climatix™-regulatorn
(Climatix™-plug&play-koncept)

Lysdioden blinkar i 30 sekunder efter att du
släpper knappen och väntar på
konfigurationen via Modbus:
● Om konfigurationen lyckas, blinkar

lysdioden grönt i 60 s och sedan lyser
grönt kontinuerligt.

● I annat fall återgår lysdioden till sin
ursprungliga status.

10…13 s Blinkar gult Släpp knappen för att återställa
enheten till
fabriksinställningarna

Släpp knappen medan lysdioden
fortfarande lyser gult. Lysdioden fortsätter
att blinka gult i 3 s och sedan lyser rött i 1s
innan den lyser kontinuerligt gult
(återställningen är klar).

>13 s Återgår till den
ursprungliga
statusen

Återställning avbruten

QSA2700D:

1. Tryck på knappen i 2 till 20 sekunder när startsidan visas för att komma till sidan med
Modbus-parametrarna.

2. Tryck sedan på knappen i 2 till 10 sekunder för att komma till sidan för Climatix™-
plug&play-konfigurationen och återställning av Modbus-konfigurationen.

3. Välj önskad funktion genom en kort tryckning på knappen.

4. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen i:
- 5 till 10 sekunder för att konfigurera enheten via Climatix™.
- 10 till 20 sekunder för att återställa Modbus-inställningarna.

Mekaniskt utförande

1 Monteringsplatta

2 Två skruvar

3 Partikelgivare
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Produktdokumentation

Ämne Rubrik Dokumentnummer:

Installation, grundläggande betjäning, parametrar Monteringsinstruktions A6V11160930

Drift, underhåll, felsökning Basdokumentation A6V11160936

CE-deklaration CE-deklaration A6V11277342

Miljödeklaration Miljödeklaration A6V11284595

Alla dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller
http://siemens.com/bt/download.

Anvisningar

Säkerhet

VARNING

Nationella säkerhetsföreskrifter
Åsidosättande av de nationella säkerhetsföreskrifterna kan resultera i person- eller materiella
skador.
● Nationella föreskrifter och bestämmelser ska beakta och lämpliga säkerhetsföreskrifter ska

följas.

Projektering
Skärmande kablar måste användas i miljöer med EMC-problem.
Partvinnade kablar krävs för matarledningar och signalledningar.
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Montering

● Givaren är avsedd för montering i en kopplingsdosa, på en torr vägg (med dolda
monteringshål för kablarna) och på ett plant underlag.

● Rekommenderad monteringshöjd ca 1,2-1,5 m ovanför golvet speciellt för typen med
display.

● Givaren får inte monteras i nischer, hyllor, bakom gardiner/dörrar eller ovanför eller nära
värmekällor.

● Undvik platser som utsätts för direkt solljus
● Kopplingsdosan och installationsröret måste tätas så att luftdrag undviks och inte kan

påverka givaravläsningarna.
● Säkerställ att omgivningsförhållanden är inom 0…50 °C och 5...95% RF

(kondensbildning ej tillåten)
● Givaren får inte monteras på platser som är fulla av oljesmog, t.ex. i ett kök.
● Dra av skyddsfilmen på luftintag och luftutlopp före användning.
● Luftintaget och luftutloppet måste vara fri från eventuellt blockering, särskilt tussliknande

smuts.

Närvarogivare
● QSA2700D innehåller en inbyggd närvarogivare och växlar till energieffektivt läge om

ingen person detekteras framför givaren (på ett avstånd av ca 1 m) under de senaste
minuterna. I energieffektivt läge är skärmen avstängd och givaren arbetar och överför
signalerna med jämna mellanrum. I annat fall aktiveras skärmen och givaren är i
kontinuerligt drift.

● QSA2700 har ingen närvarogivare och är i kontinuerlig drift.
● Håll området framför närvarogivaren fri från smuts som kan påverka detekterings

prestanda.
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Utbyte av AQS2700
Givarmodulens noggrannhet påverkas av miljöförhållandena. Vi rekommenderar att byta ut
modulen var 1 till 3 år, beroende på den omgivande miljön. I miljöer med kontinuerligt höga
PM2.5-konsentrationer (dvs. högre än 300 μg/m3, t.ex. ett rökrum) måste modulen bytas ut
oftare.
För att byta ut givarmodulen:

1. Ta loss kapslingen från monteringsplattan med hjälp av en skruvmejsel.

2. Ta bort modulen för hand och byt ut den mot en ny.

OBS!

Slå av enheten innan du byter ut givarmodulen.
Om detta inte är möjligt, vänta 10 sekunder efter att den gamla givarmodulen har tagits bort
innan du sätter in den nya givarmodulen.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt
EU-riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade
hushållssopor.
● Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för samling av

elektroniskt avfall.
● Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.
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Tekniska data

Matning

Matningsspänning AC 24 V ±20% / DC 13.5…35 V

Frekvens 50/60 Hz vid AC 24 V

Funktionsdata för PM2.5

Mätområde 0…500 μg/m3

Föränderlighet mellan enheterna Max ±15 μg/m3 och ±15% av mätvärden vid 25 °C och 50% RF

Analog utgångssignal, (plint U1) DC 0...10 V, linjär, motsvarar 0...500 μg/m3

Funktionsdata för PM10

Mätområde 0…500 μg/m3

Föränderlighet mellan enheterna Max. ±15 μg/m3 och ±15% av mätvärden vid 25 °C och 50% RF

Analog utgångssignal, (plint U2) DC 0...10 V, linjär, motsvarar 0...500 μg/m3

Anslutning

Gränssnitt

Micro-USB 5 v endast för matning av givaren

Elektrisk anslutning

Skruvplintar Mångtrådig eller enkeltrådig ledare:
0,4...1,5 mm2

Spårskruvar Storlek 1, vridmoment 0,6 Nm (0,44 lb-ft)

Ledningslängd för signaler 600 meter

Kommunikation

Kommunikationsprotokoll RS485 ModBus

Överföringssätt RTU

Överföringshastighet (konfigurerbar) 9600, 19200 (standard), 38400 och 57600 BPS

Modbus-adress (konfigurerbar) 1(standard)…247

Data 8 bit (0…255)

Paritet (konfigurerbar, motsvarande
överföringsformatet)

Ingen paritet eller udda eller jämn (standard)

Stoppbitar (konfigurerbar, motsvarande
överföringsformatet)

1 (standard) eller 2

Max. ledningslängd 1000 m (±200 m)

Identitet Slav

Överföringsformat (startbit - databitar – paritet –
stoppbit)

0=1-8-E-1 (standard) / 1=1-8-O-1/
2=1-8-N-1 / 3=1-8-N-2

Bussterminering Nej

Återställningsknapp Ja
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Modbus-register

Holding
Registernr

Namn Beskrivning Standard Läs-/skrivrättigh. (R/W)

257 PM2.5-värde Område: 0…500 R

258 PM10-värde Område: 0…500 R

260 Givare driftsstatus 0: Normal;
1: Byt ut givarmodul;
2: Kommunikationsfel

R

296 Programversion Huvudversion R

297 Programversion Mindreversion R

298 Programversion Build-version R

764 Modbussadress 1…247 1 R / W

765 Överföringshastighet 1= 9600bp / 2 = 19200bp /
3 = 38400bp / 4 = 57600bp

2 R / W

766 Överföringsformat (startbit –
databitar – paritet – stoppbit)

0 = 1-8-E-1 / 1 = 1-8-O-1 / 2
= 1-8-N-1 / 3 = 1-8-N-2

0 R / W

768 Busskonfigurations kommando 0 = Klar / 1 = Laddning / 2 =
Ångra

0 R / W

Anm.:
● Registernumren börjar från 1.
● Vid ändring av registernummer 764 (Modbussadress), 765 (överföringshastighet)

eller766 (överföringsformat), måste enheten slås av och sedan slås på igen för att
aktivera de ändrade värden.

● Registernummer 768 (busskonfigurations kommando) är för ClimatixTM-plug&play-
konfiguration.

Skyddsklass

Kapslingsklass IP30

Omgivningsförhållanden vid drift

Temperatur
Fuktighet

0…50 °C
5...95% RF (kondensbildning ej tillåten)

Omgivningsförhållanden vid lagring och transport

Temperatur
Fuktighet

-20…70 °C
0…95% RF (kondensbildning ej tillåten)

Normer och standarder

Elektromagnetisk kompatibilitet
Störkänslighet
Störstrålning

CE-standard EN 60730-1
EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-3

EU-konformitet A6V11277342 *)

*) Dokumenten kan laddas ner från www.siemens.se/hit eller
http://siemens.com/bt/download.

Allmän data

Färg Vit

Vikt 140 g
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Display (QSA2700D)

Skärm Färg, ej pekfunktion

Driftstatus Endast aktiv när en person detekteras framför givaren på ett
avstånd av ca 1 m (±10%); skärmen stängs av efter några minuter.

Upplösning 1 μg/m3 i steg

Display Visar PM2.5-värdet (om värdet > 500 μg/m3, då visas 500+ μg/m3)
Luftkvalitetsindex motsvarar det avkända PM2.5-värdet.

Språk (valbart) Engelska, kinesiska (förenklat), tyska, franska

Fel-info

Fel-info 0-10 V utgång Modbus Lysdiod Display

Byt ut givar-
modulen

Visar alternerande
signalerna 0 V (2 s)
och 10 V (2 s)

Värdet för register 260
ändras från 0 till 1

Lyser rött kontinuerligt

Kommunika-
tionsfel

Visar alternerande
signalerna 0 V (5 s)
och 10 V (2 s)

Värdet för register 260
ändras från 0 till 2

Blinkar rött (lyser 0,5 s /
släckt 0,5 s)

Varning för
felaktiga
mätvärden

Visar mätvärdet Värdet för register 260
förbli 0 utan förändring

Blinkar rött / gult
(rött 0,5 s / gult 0,5 s)
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Kopplingsscheman

Anslutningsschema

G, G0:  Matningsspänning AC 24 V (SELV) /
DC13,5…35 V

U1: Signalutgång DC 0...10 V för
PM2.5 0...500 μg/m3

U2: Signalutgång DC 0...10 V för
PM10 0...500 μg/m3

Gu: Signaljord för U1 och U2
+,-, Ref:  Modbus-signal

Måttuppgifter (mått i mm)


