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1www.ide-automatyka.pl

Od 26 maja 2010 roku ID Electronics jest członkiem Stowarzyszenia  „KNX Polska”.

Obecnie ID Electronics oferuje urządzenia do systemów automatyki budynkowej wielu światowych producentów m.in.: 

•	 Alexander Maier (Niemcy) - innowacyjne oprogramowanie Eisbär z trójwymiarowymi wizualizacjami, służące do ste-
rowania inteligentnym budynkiem,

•	 Anasuslab (Hiszpania) - centralka GPRS wyposażona w WebSerwer, 

•	 Elsner-Elektronik (Niemcy) - szeroka gama wewnętrznych i zewnętrznych czujników parametrów otoczenia, aktorów 
żaluzjowych, routerów IP i zasilaczy magistrali KNX, 

•	 HDL (Chiny) – wielowyjściowe aktory / moduły wyjść przekaźnikowych o maksymalnym obciążeniu 16A

•	 Intesis (Hiszpania) - interfejsy umożliwiające komunikację między systemami KNX, LON, MBUS, MODBUS, BACNET 
a także sterowanie z magistrali KNX  systemami klimatyzacji różnych firm,

•	 Lingg&Janke (Niemcy) - podstawowe urządzenia automatyki w standardzie KNX, również do integracji za pomocą 
Internetu i Intranetu – FacilityWeb, 

•	 Zennio (Hiszpania) – ekonomiczne elementy systemu KNX, unikatowe oraz standardowe, wyposażone w dodatkowe 
funkcje, 

•	 Zũblin (Szwajcaria) – czujki ruchu i obecności z pomiarem natężenia oświetlenia. 

Oferta urządzeń zawiera niedostępne u innych producentów moduły KNX, a moduły podobne do oferowanych na rynku, 
zostały wyposażone w ciekawe funkcje dodatkowe. Produkty tych firm cechuje również umiarkowana cena, która w połą-
czeniu z nowoczesnymi możliwościami oprogramowania, umożliwia budowę systemów o bardzo dobrym stosunku funk-
cjonalności do ceny oraz integrację z urządzeniami innych standardów komunikacyjnych.

Firma IDE prowadzi sklepy internetowe:

www.ide-automatyka.pl

www.ide-zabezpieczenia.pl

www.alarmy-e-sklep.pl

Firma ID Electronics Sp. z o.o. działa od 1993 roku w branży 
zabezpieczeń technicznych, oferując sprzęt do systemów 
kontroli dostępu, telewizji dozorowej i systemów alarmo-
wych. W 2008 roku zakres oferty rozszerzono o dystrybu-
cję urządzeń inteligentnego budynku, opierających się na 
światowym standardzie KNX / EIB.

WSTęP
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Okablowanie  hybrydowe inteligentnego  DOMU (OHID)
Powodzie w 2010 roku, jedne z największych i najbardziej tragicznych w ostatnim stuleciu, spowodowały ogromne 
zniszczenia. Wiele budynków nie nadaje się do dalszej eksploatacji, inne wymagają generalnego remontu. Tragedia, 
która dotknęła tysiące powodzian, spowoduje konieczność ułożenia wielu kilometrów przewodów elektrycznych 
w czasie remontowania zniszczonych budynków i w czasie budowania nowych. Dla projektantów i instalatorów jest 
to olbrzymie wyzwanie a jednocześnie szansa, aby pokrzywdzeni przez los ludzie mogli zamieszkać w nowocześniej-
szych domach, które w przyszłości będzie można wyposażyć w systemy automatyki budynkowej. Aby to było możliwe, 
trzeba zmienić sposób wykonywania instalacji elektrycznych, gdyż instalacje tradycyjne, które stosowano do tej pory, 
nie dają takich możliwości. Okablowanie na potrzeby instalacji inteligentnego domu można wykonać za zbliżoną cenę 
do okablowania na potrzeby instalacji tradycyjnej. Aby jednak zrewolucjonizować sposób wykonywania instalacji 
elektrycznych w domach, do nowych technologii muszą się przekonać przede wszystkim Ci, którzy będą projektować 
instalacje oraz Ci, którzy prace instalacyjne będą wykonywać…    

    

Wprowadzenie 
Norma SEP (N SEP-E-002:2003) w punkcie 4.6.1. stanowi: „Aby ułatwić w przyszłości założenie instalacji systemowej i zmi-
nimalizować ilość prac z tym związanych (np. instalacji w systemie European Instalation Bus, instabus EIB), zaleca się po-
prowadzenie dodatkowych przewodów szyny sterowniczej lub pustej rury instalacyjnej przewidzianej na ich założenie.”  
(aktualna nazwa magistrali EIB to magistrala KNX – przyp. autora). Wykonując nowe instalacje nie warto więc powielać 

Rys. 1 Okablowanie tradycyjne uzupełnione o przewód magistrali - wersja 1

Rys. 2 Okablowanie tradycyjne uzupełnione o przewód magistrali - wersja 2

do przyszłego wykorzystania

Rozdzielnica automatyki

do przyszłego wykorzystania

Rozdzielnica automatyki
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przestarzałych rozwiązań, które choć materiałowo są dość 
tanie, generują jednak duże koszty robocizny i są praktycz-
nie nieskalowane (poza instalacjami sterowanymi radiowo, 
którymi w tym artykule nie będziemy się zajmować). 

Pierwsze pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć – dla-
czego właśnie magistrala KNX (dawniej nazywana EIB)? Stan-
dard KNX jest aktualnie najszerzej wspieranym standardem 
automatyki małych i średnich budynków. Opis standardu 
KNX został zatwierdzony jako normy europejskie CENELEC 
- EN 50090 i CEN – EN 13321, jako norma międzynarodowa 
ISO/IEC 14543 oraz jako norma chińska – GB/Z 20965.

Urządzenia do systemów KNX produkuje ponad sto firm 
z  całego świata. Wszystkie moduły są kontrolowane pod 
kątem kompatybilności ze standardem, co daje rzadko spo-
tykane możliwości współpracy urządzeń produkowanych 
przez różne firmy. Elementy widoczne dla użytkownika cha-
rakteryzują się różnorodnym wzornictwem, które zaspokoi 
gusta nawet najwybredniejszych klientów. A oprócz tego 
dobrze zaprojektowany i sprawnie działający system inte-
ligentnego budynku, oparty na urządzeniach KNX, wpłynie 
na zmniejszenie zużycia energii, której koszty stale rosną. 
Użytkowanie inteligentnego systemu w standardzie KNX 
przyczynia się do realnego obniżenia kosztów eksploatacji, co w rezultacie powoduje zwrot poniesionych nakładów na zrealizo-
wanie systemu. Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, jak wykonać okablowanie dla potrzeb inteligentnego budynku, szczególnie 
w sytuacji, w której inwestor nie jest aktualnie zainteresowany nowoczesnymi rozwiązaniami automatyki budynkowej? 
Aby rozwiązać ten problem, w firmie ID Electronics opracowano założenia Okablowania Hybrydowego Inteligentnego Domu 
(OHID). W dalszej części artykułu wyjaśniono ideę takiego okablowania. 

Należy jednak zacząć od odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak przystosować tradycyjną instalację elektryczną, aby możliwe 
było zainstalowanie systemu automatyki budynkowej. Norma SEP daje lakoniczną odpowiedź: należy dołożyć do instalacji 
elektrycznej dodatkowy przewód magistrali KNX/EIB. Schematy przedstawione na rysunkach 1 i 2 wariantowo pokazują spo-
sób, w jaki można poprowadzić przewód magistralowy. W wersji pierwszej zamiana na instalację KNX jest bardzo prosta. Aktory 
(wyrobniki) skonstruowane tak, aby można je było zamontować w puszkach elektrycznych, zastępują styki tradycyjnych łączni-
ków. Na rys. 3 pokazano przykładowe urządzenia KNX/EIB różnych firm, przystosowane do montażu w puszkach instalacyjnych. 
Takie rozwiązanie jest wygodne, gdy w danym pomieszczeniu jest niewiele sterowanych obwodów elektrycznych, a obwody 
ściemniane mają niedużą moc (najczęściej do ok. 210 W/VA). W tej samej puszce można zainstalować również sensory (czujniki). 
Trzeba przy tym pamiętać o zasadach bezpiecznego odizolowania obwodów 230 VAC oraz 29 VDC SELV. Należy stosować tzw. 
puszki pogłębione np. z przegrodą izolacyjną lub puszki z dodatkową kieszenią na urządzenia elektroniczne (rys. 4). 

Na rys. 5 pokazano przykładowe podłączenie sensora/ak-
tora z dwoma wejściami binarnymi i dwoma wyjściami.  
Schemat przedstawiony na rys. 2 różni się poprowadzeniem 
przewodu magistrali KNX/EIB również poprzez puszki in-
stalacyjne rozgałęźne. Takie rozwiązanie daje instalatorowi 
możliwość umieszczania aktorów także w tych puszkach. 

O ile montując moduły w puszkach łączników nie trzeba 
wykonywać żadnych dodatkowych przełączeń przewo-
dów, o tyle przy łączeniu w puszkach rozgałęźnych, należy 
wykonać nowe krosowania żył.   
Dlaczego więc, mimo swojej prostoty, takie rozwiązania są 
stosowane głównie w instalacjach modernizowanych i cza-
sami w instalacjach oferowanych przez deweloperów? Jest 
sześć podstawowych powodów:
• przy większej liczbie obwodów sterowanych trudno jest 

znaleźć miejsce do „schowania” modułów podtynkowych, 
• rozwiązanie wyposażone w aktory podtynkowe jest 

droższe od porównywalnego z modułami montowanymi 
w rozdzielnicach,

Aktor załączający
z 2 wejściami

binarnymi

Aktor żaluzjowy 
z 4 wej. binarnymi 

i wejściem
czujnika temperatury

Aktor ściemniający
z 2 wejściami

binarnymi

Aktor załączający
z 2 wyjściami

Aktor sterujący
klimatyzorami
z pilotami IR

Sensor z 4 wejściami
binarnymi  lub obec-

ności lub temperatury

Rys. 3 Moduły KNX/EIB do montażu w puszkach instalacyjnych

Rys. 4 Puszki podtynkowe do osadzania urządzeń elektronicznych
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• aktory podtynkowe mają większe ograniczenia mocy w po-
równaniu z modułami montowanymi na szynie,

• do rozdzielnic produkuje się większą gamę modułów KNX,
• dźwięk przełączania styków, który nieodłącznie jest związany 

z pracą przekaźników, łatwiej można wygłuszyć i oddalić od 
domowników, jeżeli urządzenia zostaną zainstalowane w roz-
dzielnicy, 

• w przypadku modułów podtynkowych dźwięk przełączania 
styków przekaźnika użytkownik lokalizuje w okolicach łączni-
ka (aktor w puszce łącznika – łatwiej akceptowalne) lub puszki 
rozgałęźnej w ścianie (aktor w puszce rozgałęźnej – trudniej 
akceptowalne).

Deweloper za naklejkę „KNX-Ready” (parafrazując znaczek 
HD-Ready z telewizora) niewiele dopłaca, jednak drastycznie 
ogranicza możliwości przyszłego właściciela inteligentne-
go domu czy mieszkania (narażając go przy tym na większe 
koszty realizacji systemu inteligentnego budynku, domu czy 
mieszkania).

Jak zatem należy postąpić, aby już na wstępie nie ograniczać 
możliwości, jakie daje instalacja magistralowa? Jedno z roz-
wiązań zaproponowali instalatorzy. W sytuacji, w której klient 
w czasie remontu planuje wykonanie w przyszłości instalacji inteligentnego budynku, proponują zrealizowanie lekko 
zmodyfikowanej instalacji magistralowej. Przewody zasilające odbiorniki są układane w gwiazdę, tak jak standardowo się 
to wykonuje przy realizowaniu instalacji z urządzeniami KNX montowanymi w rozdzielnicy, zaś przewód magistralowy 
zamiast być ułożony w tzw. pętli otwartej (opisanej dalej), jest również układany w gwiazdę do każdego pomieszczenia. 
Uproszczony schemat takiej wersji okablowania pokazano na rys. 6. Instalację magistralową (cztero żyłową w ekranie) moż-
na wykorzystać do sterowania trzech różnych przełączników bistabilnych, podobnie jak wykorzystuje się je w obwodach 
korytarzowych czy schodowych.

Ponieważ nie  wszystkie przewody stosowane  do wykonywania instalacji inteligentnych posiadają certyfikat Stowarzy-
szenia KNX, (którego jednym z wymogów jest odporność na pracę ciągłą pod napięciem 250 VAC) sugeruje się, aby dla 
bezpieczeństwa stosować przełączniki bistabilne sterowane napięciem 24 V. Zaletą takiego typu instalacji jest łatwość zre-
alizowania na jej bazie systemu inteligentnego budynku, domu czy mieszkania, wadą zaś... konieczność stosowania przy-
cisków jako łączników. Użytkownik musi się przyzwyczaić do używania przycisków do załączania i wyłączania oświetlenia 
– naciska, światło się zapala, naciska ponownie, światło gaśnie. 

A co ze ściemnianiem? Ściemnianie jest możliwe ale pod warunkiem, że napięcie pracy przewodu magistralowego wynosi 
250 VAC. Cena takiej instalacji jest zbliżona do ceny typowej instalacji KNX. 

W trakcie realizowania instalacji inteligentnej, rozdzielnice wyposaża się w odpowiednie moduły aktorów (wyrobników) 
i sensorów (czujników), przystosowane do montażu na szynie. Na rys. 7 przedstawiono wykorzystanie instalacji ze schema-
tu pokazanego na rys. 6 do zrealizowania instalacji inteligentnego budynku. 

Na rys. 8 zaprezentowano zestaw przykładowych urządzeń, które mogą być montowane na szynach DIN w rozdzielnicy. 
Wybór urządzeń montowanych na szynę jest bardzo szeroki i co chwila przychodzą informacje o coraz to nowszych i now-
szych rozwiązaniach. A co najważniejsze – certyfikat Stowarzyszenia KNX gwarantuje współpracę urządzeń pochodzących 
od różnych producentów. I to naprawdę działa! 

Ten krótki przegląd różnych sposobów okablowania obiektów, które dopiero w przyszłości mają zostać uzupełnione o in-
teligentne systemy wykazał, że stosując każde z powyższych rozwiązań trzeba zaakceptować nawet daleko idące kompro-
misy. Potrzeba zaprojektowania instalacji, która w momencie odbioru umożliwi zainstalowanie tradycyjnych łączników 
a  w  przyszłości umożliwi przejście na system inteligentnego budynku, bez niepotrzebnych ograniczeń, które wykazują 
typy okablowania pokazane na rysunkach 1, 2 i 6 stała się „matką” opracowania w IDE standardu Okablowania Hybrydowe-
go Inteligentnego Domu (OHID).

Takim wyzwaniem okazał się obiekt, którego właściciel nie był zainteresowany zastosowaniem „inteligencji” w zakresie 
oświetlenia (oprócz salonu i sypialni), natomiast od razu zażyczył sobie zastosowania systemu KNX do sterowania ogrze-
waniem i klimatyzacją oraz czterdziestoma roletami. 
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Rys. 5 Moduł KNX w puszce łączników tradycyjnej instala-
cji elektrycznej



5www.ide-automatyka.pl

OHID

Na czym polega idea tego okablowania? Opierając się na praktyce projektowania założono, że przeciętne pomieszczenie nie 
wymaga więcej niż trzech obwodów świetlnych. Z tego wynika, że pomieszczenie można połączyć z rozdzielnicą przewodem 
pięciożyłowym i wtedy każdy obwód może zostać wysterowany z rozdzielnicy. Jeśli potrzeba mniej obwodów, to można za-
stosować przewód czterożyłowy (2 obwody sterowane) lub trzyżyłowy (1 obwód sterowany). Przewody z rozdzielnicy prowa-
dzi się bezpośrednio do puszki łączników w pomieszczeniu, bez przechodzenia przez puszki rozgałęźne. Łączenie obwodów 
oświetleniowych następuje w puszce łączników, skąd przewody prowadzi się bezpośrednio do poszczególnych odbiorników 
oświetlenia (z reguły przewodami trzy lub czterożyłowymi). Schematy okablowania hybrydowego pokazano na rysunkach 9 
i 10. Wszystkie podłączenia następują w puszce łączników i są bardzo proste. Do puszki łączników dochodzi również przewód 
magistralowy, prowadzony najczęściej w tzw. pętli otwartej. Takie ułożenie przewodu polega na tym, że przewód magistrali 

Rys. 6 Okablowanie zalecane dla KNX, wykorzystane do sterowania przekaźników bistabilnych

Rys. 7 Okablowanie zalecane dla KNX

Rozdzielnica automatyki

Rozdzielnica automatyki

Rys. 8 Przykładowe moduły KNX/EIB do montażu w rozdzielnicy

Aktor przełączający 6 x 16A zintegrowany
z zasilaczem 640 mA i wejściem USB

Aktor ściemniający
50 - 400 W/VA

Aktor żaluzjowy
4 x 6A
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(KNX bus – 2x2x0,8) jest prowadzony z rozdzielnicy od puszki do puszki i wraca do rozdzielnicy. W rozdzielnicy jest podłączony 
tylko z jednej strony. W wypadku uszkodzenia przewodu np. przerwania ciągłości żył, można uratować instalację, podłączając 
odciętą część magistrali z „drugiej” strony. 

Z założenia Okablowanie Hybrydowe Inteligentnego Domu jest rozwiązaniem pasującym do instalacji tradycyjnych i insta-
lacji inteligentnych KNX/EIB. Wykonywanie połączeń w puszce łączników zwalnia instalatora od dużo bardziej skomplikowa-
nego i pracochłonnego łączenia przewodów w pośrednich puszkach połączeniowych (z reguły umieszczanych pod sufitem), 
zmniejszając tym samym koszt robocizny. A przy okazji znikają ze ścian niezbyt eleganckie dekle puszek. W przypadku prostych 
instalacji (np. układania okablowania tylko do oświetlenia górnego) można dociągnąć przewód do puszki łączników, tam go 
zapętlić, a następnie poprowadzić do punktu świetlnego.  Wówczas, jeśli instalacja będzie wykorzystywana do załączania z roz-
dzielnicy,  np. poprzez aktory (wyrobniki) KNX lub przełączniki bistabilne, nie trzeba będzie w ogóle przecinać przewodów 
w puszkach łączników.  

Jeżeli przygotowuje się okablowanie deweloperskie, to przyszły użytkownik otrzymuje okablowane maksymalnie 3 obwody, 
z możliwością sterowania z rozdzielnicy (stosując przewód 5 żyłowy, oprócz żył neutralnej – N i ochronnej – PE, pozostają trzy 
obwody, które mogą być sterowane przez urządzenia zamontowane w rozdzielnicy).  A co wtedy, gdy użytkownik będzie po-
trzebował np. cztery obwody sterowane?

 Wówczas z rozdzielnicy będą sterowane tylko dwa obwody, do sterowania dwóch pozostałych należy zastosować np. dwu-
obwodowy moduł KNX, instalowany w puszce łączników. Takie rozwiązanie pokazano na rys. 11. Dla uproszczenia rysunku 
nie pokazano dwóch żył sterowanych z rozdzielnicy, krosowanych bezpośrednio do odbiorników oświetlenia. Jeśli potrzeb-
ne będzie więcej obwodów sterowanych, wówczas należy dołożyć kolejny podtynkowy aktor (wyrobnik) KNX, uzyskując 

Rys. 9 Okablowanie hybrydowe, bez wykorzystania urządzeń automatyki budynku

Rys. 10 Okablowanie hybrydowe inteligentnego domu

do przyszłego wykorzystania

Rozdzielnica automatyki

Rozdzielnica automatyki
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np. załączanie dwóch następnych obwodów sterowanych. 
Do sterowania oświetleniem dużych salonów często wy-
maga się większej liczby obwodów. Ale takie pomieszcze-
nia z reguły mają zaprojektowane więcej miejsc, w których 
montowane są łączniki oświetlenia. Daje to możliwość uzy-
skania dodatkowych obwodów sterowanych  z  rozdzielni-
cy. Projektant instalacji elektrycznych bez problemu poradzi 
sobie z takim zadaniem, uzupełniając instalację tradycyjną 
np. o przełączniki bistabilne do sterowania oświetleniem 
z wielu miejsc (jak to pokazano na rys. 6).

Mamy nadzieję, że przybliżenie idei okablowania hybrydo-
wego, stosowanego z powodzeniem przez współpracują-
cych z firmą IDE projektantów i instalatorów elektrycznych, 
pokazało interesujące możliwości wykonywania okablowa-
nia nowych i remontowanych budynków, które (z korzyścią 
dla przyszłego użytkownika) mogą być wykorzystywane 
przy realizacji instalacji tradycyjnych, inteligentnych lub 
mieszanych. Mamy również nadzieję, że do tych rozwiązań 
przekonają się także deweloperzy. 

Porady praktyczne
Opublikowanie w prasie i Internecie materiału na temat Okablowania  Hybrydowego Inteligentnego Domu (OHID) wzbudziło duże 
zainteresowanie, które wyraziło się m.in. poprzez zadanie szeregu pytań autorowi. Czytelników interesowało, dlaczego autor kon-
centruje się na systemie  KNX (dawniej nazywanym EIB), a nie na innych systemach automatyki budynkowej. Pytano również o szcze-
góły, jak podłączyć np. żaluzje, wykorzystując system OHID oraz jak obniżyć koszt instalacji inteligentnego domu czy mieszkania. 

Odpowiedź na pierwsze pytanie padła już częściowo we wprowadzeniu, ale wymaga doprecyzowania. System KNX/EIB ma 
zdaniem autora, największy potencjał zarówno dla integratora, jak i użytkownika systemu automatyki inteligentnego budyn-
ku (domu czy mieszkania). Może być stosowany w małych, średnich, a dzięki transmisji TCP/IP – nawet w dużych instalacjach 
automatyki. Sprzęt do systemów KNX jest produkowany w wielu krajach i bez większego problemu integrator może dobrać 
odpowiednie urządzenia, dopasowane do wymagań inwestora. I – co jeszcze raz należy podkreślić – dzięki rozbudowanym pro-
cedurom kontrolnym urządzenia różnych producentów bez problemu współpracują ze sobą! Niezależnie od tego czy zostały 
wyprodukowane w Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii czy w Chinach. Mają różne możliwości, różny design i oczywiście różną cenę 
– czyli mogą zadowolić potrzeby i gusta prawie każdego klienta. Różnorodność oferty KNX jest tak duża, że można dobrać urzą-
dzenia realizujące trudne do wyobrażenia funkcjonalności, często niemożliwe do zrealizowania za pomocą innych systemów. 
Ważna jest też kompatybilność wsteczna systemów EIB i KNX. Można bez problemu rozbudowywać systemy powstałe w prze-
szłości stosując aktualnie produkowane urządzenia. 

Co jest więc barierą w upowszechnieniu na rynku polskim systemów automatyki KNX? Przyczyn jest wiele. Są przyczyny ekono-
miczne i ludzkie, i jak zwykle są one ze sobą nierozerwalnie związane. Aby systemy stały się powszechne, musi być na nie zapo-
trzebowanie. Paradoksalnie czynnikiem hamującym rozwój systemów automatyki budynkowej jest  ... ciągle jeszcze niższa cena 
energii sprzedawanej w naszym kraju niż w krajach, w których systemy automatyki budynkowej rozwijają się bardzo dynamicznie. 
Systemy automatyki ewidentnie przyczyniają się do oszczędzania energii, dlatego bardzo szybko rośnie liczba instalacji inteligent-
nych w krajach bardziej rozwiniętych, w których i koszt energii jest wyższy, i świadomość konieczności oszczędzania większa. 

Aby zainstalować system automatyki KNX i wykorzystać jego atuty, trzeba się najpierw nowego systemu nauczyć. Najlepiej 
skorzystać z profesjonalnego kursu, który umożliwi uzyskanie zaszczytnego tytułu Partnera KNX oraz pozwoli na zakup opro-
gramowania ETS po niższej cenie. Oprogramowanie ETS służy do uruchamiania systemów automatyki KNX/EIB i jest potrzeb-
ne integratorowi do zaprogramowania „życzeń” klienta. Nie jest natomiast potrzebne instalatorowi, układającemu instalację 
kablową w obiekcie. Aby poprawnie wykonać okablowanie, instalatorowi wystarczą wytyczne przekazane przez projektanta, 
integratora lub dostawcę urządzeń KNX. Nie są to wytyczne skomplikowane i były już wielokrotnie opisywane w różnych 
materiałach prasowych oraz firmowych. Można skorzystać z uwag przekazanych we wprowadzeniu do Okablowania Hybry-
dowego Inteligentnego Domu (OHID). OHID jest propozycją wychodzącą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na ekonomiczne 
rozwiązanie, które pozwala na podjęcie decyzji o zastosowaniu automatyki w dowolnym momencie, niekoniecznie od razu 
po wykonaniu instalacji. Chodzi o to, aby przez stosowanie starych technologii układania instalacji elektrycznych nie zamykać 
drogi do wykonania systemu automatyki budynkowej. Jest to zgodne z normą SEP N SEP-E-002:2003, już w tym materiale 
przytaczaną. System okablowania hybrydowego pozwala na zastosowanie tradycyjnego osprzętu elektrycznego i w dowol-
nym momencie zastąpienie go ekonomicznymi rozwiązaniami automatyki KNX. 
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Rys. 11 Moduł KNX w puszcze łączników hybrydowej instalacji 
elektrycznej
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Idea OHID polega na tym, aby do puszki łączników w danym pomieszczeniu doprowadzać przewód KNX oraz (w zależności 
od potrzeb) trzy, cztero- lub pięciożyłowy  przewód zasilający 230 VAC. Puszki łączników stosowane w tego typu instalacjach 
powinny być pogłębione i mieć średnicę 65 mm (zwykle stosuje się puszki o średnicy 60 mm). Można stosować też puszki 
przeznaczone do osadzania urządzeń elektronicznych (rysunek 4). Odbiorniki w danym pomieszczeniu są zasilane wówczas 
przewodami odchodzącymi z puszki łącznika. Pozwala to również na przygotowanie deweloperskiej instalacji, nazwanej 
przez autora KNX Ready, dającej możliwość zakupującemu lokal na podjęcie decyzji, czy chce mieć instalację klasyczną czy 
inteligentną. Aby pokazać na przykładach, jak można wykonać instalację hybrydową, przedstawione zostaną  instalacje elek-
tryczne wykonane przez firmy współpracujące z IDE Sp. z o.o. 

Pierwsza z instalacji była już wspominana we wprowadzeniu do OHID. Inwestor nie chciał wykonywać pełnej instalacji 
inteligentnego domu. Do sterowania z systemu KNX wybrał ogrzewanie budynku oraz sterowanie kilkunastoma roletami. 
Sterowanie oświetleniem w systemie automatyki budynkowej zostało zrealizowane jedynie w salonie, jadalni, pomieszcze-
niu kina domowego, w kuchni, sypialni właścicieli oraz na zewnątrz budynku. W pozostałych kilkunastu pomieszczeniach 
oświetlenie zrealizowano w sposób tradycyjny. Pomieszczenia te podzielono na dwie grupy: w mniejszych pomieszcze-
niach mieszkalnych zastosowano tradycyjne łączniki dwupołożeniowe (rysunek 12a), zaś w większych (w których sterowa-
nie odbywa się z dwóch lub więcej miejsc) oraz w łazienkach i toaletach – łączniki przyciskowe i standardowe przekaźniki 
bistabilne (rysunek 12b). W pozostałych miejscach, takich jak korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia piwniczne i tech-
niczne zastosowano przekaźniki bistabilne dwufunkcyjne (z wyłącznikiem czasowym). Krótkie naciśnięcie przycisku włącza 
oświetlenie na określony czas. Po tym czasie oświetlenie wyłącza się samoczynnie. Naciśnięcie przycisku i przytrzymanie 
go dłużej niż 2 sekundy uruchamia standardową funkcjonalność przekaźnika bistabilnego – oświetlenie zostanie wyłączo-
ne po następnym naciśnięciu przycisku lub odłączeniu i ponownym podaniu napięcia zasilania (przekaźnik w przypadku 
zaniku i powrotu zasilania wraca do stanu wyłączenia). Zapobiega to nieświadomemu pozostawianiu załączonego oświe-
tlenia w miejscach czasowego przebywania. 

Rys. 12a Okablowanie hybrydowe – wykorzystanie tradycyjnych łączników

Rys. 12b Okablowanie hybrydowe – wykorzystanie przekaźników bistabilnych oraz łączników z wyjściami przekaźnikowymi (ste-
rowanych dotykiem).

Rozdzielnica automatyki

Rozdzielnica automatyki
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Aby jeszcze lepiej zadbać o oszczędne zarządzanie energią, sys-
tem KNX steruje dodatkowo dwoma stycznikami. Jeden z nich 
odcina zasilanie obwodów świetlnych klasycznego oświetle-
nia, drugi obwodów przekaźników bistabilnych. W czasie nie-
obecności właścicieli (co wiąże się np. z uzbrojeniem systemu 
alarmowego), oba styczniki odcinają napięcie zasilające obwo-
dy oświetleniowe. Natomiast codziennie o godz. 3 rano system 
KNX generuje krótki impuls sterujący stycznikiem obwodu 
przekaźników bistabilnych. Wyłącza on na chwilę napięcie, co 
powoduje przejście przekaźników bistabilnych do stanu wyłą-
czonego. Tego typu rozwiązanie zabezpiecza przed długotrwa-
łym pozostawianiem oświetlenia na korytarzach, w pomiesz-
czeniach piwnicznych, technicznych itp. 

Aby umożliwić wykorzystanie takich obwodów oświetlenio-
wych do symulacji obecności w budynku, kilka z nich zostało 
zrównoleglonych przez przekaźniki wyrobników (aktorów) 
przełączających. Pozwala to systemowi symulacji obecności 
realizować działania w obwodach, których nie obsługuje bez-
pośrednio system KNX. Żeby zapewnić minimalne oświetlenie 
ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń, w których może nastąpić automatyczne wyłączenie oświetlenia, zastosowano 
tam gniazda elektryczne z automatycznym podświetleniem podłogi diodami LED. Oświetlenie załącza się automatycznie, 
gdy w pomieszczeniach robi się ciemno i wyłącza się, gdy jest jasno. 

Rys. 13a Okablowanie hybrydowe – wykorzystanie urządzeń automatyki KNX

Rozdzielnica automatyki

sonda
temp.

Rys. 13c Przykładowy 
widok panelu łącznika 
6-wyjściowego czarnego 
i 3-wyjściowego białego 
sterowanego dotykiem

Rys. 13b Przykładowy schemat podłączenia urządzeń automatyki KNX oraz łącznika z wyjściami przekaźnikowymi (sterowane-
go dotykiem)
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Do sterowania ogrzewaniem i roletami wykorzystano moduły sensorów jednej z wiodących firm niemieckich, nato-
miast jako aktory (wyrobniki) napędów wykorzystano tanie moduły przełączające z funkcją sterowania roletami oraz 
aktory (wyrobniki) grzewcze montowane w rozdzielnicy. Moduły sensorów znalazły się w jednej ramce z tradycyj-
nym osprzętem łączników. Co ciekawe, moduły sensorów pochodziły od jednej firmy, zaś ramki i osprzęt tradycyjny 
od innej. Na tym m.in. polega magia KNX.

W innym systemie instalator, wykorzystując zasady okablowania OHID, w ciekawy i oszczędny sposób zreali-
zował pełne sterowanie oświetleniem i roletami z systemu KNX, stosując tradycyjny osprzęt oparty o łączni-
ki kołyskowe. W pomieszczeniach, w których nie było rolet, wykorzystał łączniki z wyjściami przekaźnikowymi 
(sterowane dotykiem), podłączone do podtynkowego modułu z czterema wejściami binarnymi / analogowymi 
(rysunek 13a, 13b i 13c).  W pomieszczeniach z roletami zastosował ciekawy moduł sterowania żaluzjami, wypo-
sażony w cztery wejścia binarne oraz wejście czujnika temperatury. Dzięki temu można było zrealizować wszyst-
kie funkcje sterowania automatyką w jednym pomieszczeniu i fizycznie podłączyć do niego żaluzje. Moduł ten 
świetnie nadaje się do rozwiązań wykorzystujących Okablowanie Hybrydowe Inteligentnego Domu. Dwa wejścia 
binarne wykorzystano do sterowania żaluzjami, dwa następne do sterowania oświetleniem, czujnik temperatury 
do pomiaru temperatury pomieszczenia, a do wyjść podłączono napęd żaluzji (rysunek 14a i 14b). Tak niewielkim 
kosztem można było zrealizować dość wyrafinowane sterowanie pomieszczeniem z jednego miejsca, wykorzy-
stując OHID. 

Rys. 14a Okablowanie hybrydowe – wykorzystanie lokalnego aktora/sensora KNX do pełnego sterowania funkcjami pomiesz-
czenia oraz uruchamiania żaluzji.

Rozdzielnica automatyki
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Rys. 14b Schemat podłączenia lokalnego aktora/sensora KNX do łączników przyciskowych oraz żaluzji.
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Może zdarzyć się sytuacja, kiedy użytkownik, przyzwy-
czajony do sterowania żaluzjami za pomocą przycisków 
zlokalizowanych w okolicach okna, zażyczy sobie właśnie 
takiego rozwiązania. Nic prostszego. W okolicach okna 
umiejscawia się wtedy puszkę łącznika sterującego ża-
luzjami, a w niej moduł sterownika z dwoma wejściami 
binarnymi (rysunek 15a i 15b). W puszcze łącznika świa-
tła umieszcza się moduł z czterema wejściami binarnymi 
/ analogowymi. Do jednego z wejść podłącza się czujnik 
temperatury, do dwóch następnych przyciski sterowania 
oświetleniem. Pozostałe wejście można wykorzystać do 
przełączania pomiędzy modami ogrzewania lub np. pod-
łączyć czujkę obecności w pomieszczeniu – czujkę ruchu 
oferowaną jako ekonomiczna opcja do tego czterowej-
ściowego sensora (rysunek 15c). Oczywiście w powyż-
szym przykładzie można wykorzystać tradycyjny osprzęt 
łączników lub np. łączniki z wyjściami przekaźnikowymi, 
sterowane dotykiem. 

Rys. 15a Okablowanie hybrydowe – wykorzystanie lokalnych aktorów/sensorów KNX do pełnego sterowania funkcjami pomiesz-
czenia oraz uruchamiania żaluzji w okolicach okna.
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Rys. 15c Czujka obecności podłączana opcjonalnie do 
modułu sensora KNX z czterema wejściami binarnymi/
alanogowymi

Rys. 15b Schemat podłączenia lokalnego aktora/sensora KNX do żaluzji oraz łącznika przy okne.
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Ciekawą wersję okablowania OHID zaproponowano innemu klientowi systemu inteligentnego domu. Obliczono, że 
w tym domu można poprowadzić większość obwodów we wspólnym przewodzie z oświetleniem. W poprzednich 
przykładach projektant zastosował do zasilania oświetlenia i rolet przewody o przekroju 1,5 mm2, zaś do zasilania 
gniazd przewody o przekroju 2,5 mm2 . 

W omawianym przykładzie projektant doprowadził do każdego pokoju tylko jeden przewód 5 x 2,5 mm2 (rysunek 16), 
z czego dwie żyły mogły być podłączone do aktorów (wyrobników) zainstalowanych w rozdzielnicy. Pozostałą żyłę 
(oprócz N i PE) przeznaczono do zasilania gniazd, rolet i ew. dodatkowych punktów świetlnych (jeżeli potrzeba było 
więcej obwodów oświetlenia, wówczas w puszkach łączników stosowano odpowiednie wielofunkcyjne sensory – ak-
tory, zgodnie z tym, co napisano we wprowadzeniu do OHID). 

W przypadku mniejszych obiektów, takich jak inteligentne mieszkania, można pokusić się o wykonanie obliczeń, czy 
do zasilania większości pomieszczeń mieszkalnych wystarczy zastosowanie przewodów 5 x 1,5 mm2.  

Tego typu okablowanie jest bardzo korzystne w przypadku wykonywania okablowania deweloperskiego. Do każde-
go pomieszczenia doprowadza się przewód KNX oraz jeden przewód o odpowiedniej (do potrzeb funkcjonalnych) 
liczbie żył i przekroju. Jeśli sprzedaż lokalu następuje przed etapem tynkowania, bez problemu można rozprowa-
dzić przewody (z reguły 3 x 1, 5 mm2, czasami 4 x 1, 5 mm2) do zasilania gniazd i oświetlenia, zgodnie z życzeniami 
przyszłego właściciela. Jeśli lokal nie ma jeszcze właściciela, przewody rozprowadza się zgodnie z projektem. Nowy 
właściciel nie będzie miał problemów, by dokonać ewentualnych zmian w instalacji – np. aby zamontować kinkiety 
musi położyć tylko dodatkowe przewody z puszki łączników w pomieszczeniu.
Trzeba nowatorskiego podejścia do wykonywania okablowania instalacji elektrycznych w budynkach, co pozwoli na 
dynamiczne zwiększenie liczby wykonywanych instalacji inteligentnego budynku, domu czy mieszkania. 

Wiadomo bowiem z praktyki, że instalacje inteligentnego budynku, domu czy mieszkania z reguły nie powstają,  
jeżeli już na etapie układania przewodów nie przewidzi się takiej możliwości.

__________
W trakcie tworzenia powyższego opracowania wykorzystano do celów poglądowych  materiały informacyjne, zdjęcia, rysunki lub loga następujących firm i organizacji: 
ABB, Berker, Elsner Elektronik, F&F, Gira, Hager, IDE, Jung, Kaiser, Kopp, Lingg&Janke, Schneider Electric, Simet, Stowarzyszenie KNX, Theben, Zennio.

Rys. 16 Okablowanie hybrydowe – wykorzystanie okablowania OHID do zasilania gniazd z pomieszczeniu.

Rozdzielnica automatyki
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Hiszpańska firma Zennio Avance y Tecnología S.L. produ-
kuje unikatowe moduły i elementy systemu KNX/EIB, niedo-
stępne u innych producentów oraz moduły standardowe, 
wyposażone w dodatkowe funkcje. Ważnym aspektem hisz-
pańskiej oferty jest umiarkowana cena, która umożliwia 
budowę systemu o bardzo dobrym stosunku funkcjonalno-
ści do ceny.

Urządzenia KNX firmy Zennio  
dopasowane do potrzeb rynku
Oferta urządzeń KNX/EIB dostępnych na naszym rynku jest coraz szersza. Często urządzenia i moduły propono-
wane przez różnych producentów są bardzo podobne i mają podobne możliwości. W tej sytuacji na szczególną 
uwagę zasługują produkty hiszpańskiej firmy Zennio. Pod względem doboru urządzeń oferta jest bardzo prze-
myślana, zawiera bowiem niedostępne u innych producentów moduły KNX, a moduły podobne do oferowanych 
przez innych producentów zostały wyposażone w dodatkowe funkcje. Uwagę zwraca przy tym umiarkowana 
cena, która w połączeniu z dostępnymi funkcjami, umożliwia budowę systemu o bardzo dobrym stosunku funk-
cjonalności do ceny. 
 
Jednym z najpopularniejszych produktów firmy Zennio jest moduł ZN1CL- IRSC, który jest przeznaczony do sterowa-
nia pojedynczymi klimatyzatorami lub do obsługi urządzeń domowych z odbiornikami podczerwieni (IR) – w zależ-
ności od zastosowanej aplikacji. Moduł ZN1CL-IRSC, wyposażony w lokalny nadajnik podczerwieni, umożliwia ste-
rowanie urządzeniami z systemu KNX. Moduł z aplikacją IRSC-PLUS przeznaczony do sterowania klimatyzatorami. 
Bardzo wiele klimatyzatorów, stosowanych w budynkach jednorodzinnych i w małych biurach, to jednostki lokalne, 
wyposażone jedynie w układ sterowania pilotem podczerwieni. A więc trudno jest je podłączyć do systemów auto-
matycznego sterowania komfortem w budynku. Moduł współpracuje z około 300 typami klimatyzatorów. Lista ta 
wciąż jest uzupełniana. Instalatorzy wykorzystują moduły IRSC także do sterowania klimatyzatorów, podłączanych do 
magistrali typu LonWorks, MODBUS czy BACnet, jeżeli liczba jednostek jest na tyle niewielka, że nie jest uzasadnione 
finansowo zastosowanie interfejsu hiszpańskiej firmy Intesis, sterującego całym systemem klimatyzacji z systemu 
KNX. Małe gabaryty modułu sprawiają, że może być on montowany wewnątrz obudowy klimatyzatora (Rys. 1)  lub 
w  puszce instalacyjnej. Natomiast moduł z aplikacją IRSC-OPEN umożliwia wykorzystanie w systemie KNX komend 
różnych pilotów zdalnego sterowania do obsługi urządzeń domowych (audio-video) z odbiornikami podczerwieni. 
Aplikacja obsługuje większość dostępnych na rynku urządzeń. W celu odczytania komend z pilotów IR można użyć 
aplikacji IRSC OPEN CAPTURE wgranej do panelu dotykowego Z38i.

Kolejnym przemyślanym produktem firmy Zennio jest po-
czwórny sensor analogowo – cyfrowy QUAD (rys. 2). Cztery 
wejścia modułu są przystosowane do podłączenia sond 
temperatury, czujników ruchu lub styków bezpotencjało-
wych. Może więc służyć do monitorowania temperatury 
w czterech różnych punktach np. w czterech pomieszcze-
niach (sondy mogą być podłączane przy pomocy przewo-
du o długości maksimum 30 m), ale może również pełnić 
rolę jedynego wielowejściowego sensora obsługującego 
np. łazienkę: czujnik temperatury powietrza, czujnik tem-
peratury podłogi oraz dwa standardowe styki sterujące 
oświetleniem lub żaluzjami. Moduł może pracować w try-
bie czujnika temperatury lub trybie termostatu (regulacja: 
dwustanowa, PI ciągła lub PI z modulacją szerokości im-
pulsu). Wejścia skonfigurowane jako binarne, mogą mieć 

Rys. 1 Moduł IRSC zamontowany wewnątrz obudowy kli-
matyzatora
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różną funkcjonalność w  zależności od tego czy podłą-
czony przycisk zostanie wciśnięty jednorazowo czy też 
przytrzymany. Dzięki temu można zrealizować złożone 
sterowanie oświetleniem, łącznie ze ściemnianiem, wy-
korzystując zaledwie jedno wejście modułu. Dodatko-
wo moduł jest przystosowany do sterowania żaluzjami/
roletami oraz pozwala na  sterowanie scenami. Poniższy 
przykład pokazuje jak  QUAD może być wykorzystany do 
ekonomicznego sterowania pomieszczeniem. Pierwsze 
wejście, podłączone do przycisku może naprzemiennie 
włączać i wyłączać oświetlenie (krótkie wciśniecie) oraz 
realizować ściemnienie/rozjaśnianie (przytrzymanie 
przycisku). W podobny sposób można skonfigurować 
kolejne wejście do sterowania roletami. Naciśnięcie spo-
woduje odsłonięcie lub zasłonięcie rolet, natomiast przy-
trzymanie przycisku pozwala na dokładne ich ustawienie. Do trzeciego wejścia podłączona jest sonda temperatury, 
pozwalając na sterowanie ogrzewaniem, a czujnik otwarcia okna podłączony do czwartego wejścia automatycznie 
zmienia tryb pracy ogrzewania /chłodzenia pomieszczenia. 

W ofercie firmy znajduje się również ekonomiczny monochromatyczny panel dotykowy LCD InZennio Z38i, przezna-
czony do prostej obsługi zaawansowanych funkcji pomieszczenia. Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy obsługuje inte-
raktywne przyciski rozmieszczone w wielopoziomowej strukturze menu, odbiornik pilota podczerwieni, wewnętrzny 
czujnik temperatury, 4 programowalne wejścia binarne. Realizuje m.in.: załączanie/wyłączanie odbiorników (oświe-
tlenie, rolety, zasłony, wentylatory, ogrzewanie/chłodzenie), dostęp przy pomocy kodu,  graficzne zobrazowanie sta-
nu urządzeń (załączenia/wyłączenia, awarie, alarmy, wartości analogowe typu temperatura, wilgotność, oświetlenie, 
prędkość), wykonuje zadania z wykorzystaniem programów czasowych.  

Pozostałe urządzenia uzupełniające ofertę firmy Zennio to: panel dotykowy ZAS z wyświetlaczem LCD, wielofunkcyj-
ny aktor / sensor KNX - 2 wejścia analogowo/binarne, 4 wejścia binarne, wielofunkcyjny aktor 6 wyjściowy (6 x 10A),  
wielofunkcyjny aktor 4 wyjściowy dla obciążeń typu pojemnościowego (4 x 15A), uniwersalny jednokanałowy aktor 
ściemniający 400W, zasilacz magistrali KNX 160 mA, interfejsy do sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi firmy 
Daikin, sondy temperatury NTC, czujka ruchu i natężenia oświetlenia DETEC oraz moduł komunikacyjny SKX OPEN, 
umożliwiający podłączenie urządzeń wyposażonych w szeregowe łącze RS232 do systemów pracujących w standar-
dzie KNX. Więcej szczegółów znajduje się na stronie polskiego dystrybutora firmy Zennio www.ide-automatyka.pl.

Rys. 2 Poczwórny sensor QUAD - moduł 4 wejść
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Dotykowy panel LCD do sterowania systemów KNX/EIB przez użytkownika. Panel Z38i jest uni-
wersalnym urządzeniem sterującym zarówno do pomieszczeń biurowych jak i mieszkalnych. 
Podświetlany, monochromatyczny ekran o przekątnej 3,8" ułatwia sterowanie i pozwala na łatwą 
obsługę urządzeń inteligentnego domu. Panel Z38i wyposażony jest dodatkowo w: czujnik tem-
peratury (może pełnić funkcje termostatu pomieszczeniowego), odbiornik podczerwieni (IR) po-
zwalający na sterowanie pilotem, 4 wejścia binarne z optoizolacją do podłączenia dodatkowych 
sygnałów ze styków bezpotencjałowych. Umożliwia wyświetlanie 2 głównych stron do sterowa-
nia 12 różnymi funkcjami oraz 6 dodatkowych podstron do sterowania scenami, klimatyzacją, har-
monogramami, alarmami oraz konfiguracją panela. Panel zasilany jest z magistrali KNX-EIB i nie 
wymaga dodatkowego zasilania. Montaż natynkowy w puszce elektrycznej 65mm.

Dostępne kolory: srebrny, czarny, biały
Opcja dodatkowa: pilot (ZN1IR)

Dotykowy panel ZAS (Zennio Analog Screen) z wyświetlaczem LCD jest uniwersalnym urządze-
niem sterującym przeznaczonym do stosowania w hotelach i apartamentach. Umożliwia regula-
cję temperatury oraz sterowanie oświetleniem, nagłośnieniem, żaluzjami, audio i innych elemen-
tów systemu KNX. Panel ZAS wyposażony jest w: podświetlany wyświetlacz LCD – 128x64 pixele, 
12 przycisków dotykowych, czujnik temperatury z  dostępną funkcją termostatu, wewnętrzny 
zegar, odbiornik podczerwieni (IR) pozwalający na sterowanie pilotem, 2 wejścia analogowe / 
binarne umożliwiające podłączenie dodatkowego czujnika temperatury (sonda) i sygnałów ze 
styków bezpotencjałowych (czujnik binarny, kontaktron). Panel zasilany jest z magistrali KNX-EIB i 
nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania.

Dostępne kolory: czarny, biały, srebrny
Opcja dodatkowa: pilot (ZN1IR-ZAS)

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX

Pobór mocy 480 mW

Napięcie sygnału wejściowego 5 VDC

Prąd wejścia 1,0 mA przy 5 VDC

czujnik temperatury 0 – 60°C, wbudowany

Wejścia 2 wejścia binarne / analogowe

Wskaźniki / wyświetlacze 1 x LED (programowanie) + ekran LCD 128x64 pixele

Przyciski 1 (programowanie) + 12 dotykowych

Port KNX 1 x KNX TP1

Wymiary obudowy 26 x 88 x 120 mm (widoczne nad tynkiem 11 x 88 x 120)

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX

Pobór mocy 480 mW

Napięcie sygnału wejściowego 5 VDC

Prąd wejścia 1,0 mA przy 4,75 VDC

czujnik temperatury 0 – 40°C

Wejścia 4 wejścia binarne dla styków bezpotencjałowych

Wskaźniki / wyświetlacze 1 x LED, + podświetlany ekran LCD 3,8"

Przyciski 1 (programowanie)

Wymiary obudowy 37 x 92 x 113 mm (widoczne nad tynkiem 13 x 92 x 113)

Stopień ochrony IP20

Panel dotykowy InZennio Z38i 

Panel dotykowy ZAS

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł ZN1CL-IRSC jest przeznaczony do sterowania pojedynczymi klimatyzatorami lub do obsłu-
gi urządzeń domowych z odbiornikami podczerwieni (IR).

Dostępne aplikacje:
IrSc PLUS - Moduł przeznaczony do sterowania pojedynczymi klimatyzatorami poprzez magi-
stralę Instabus KNX. Obsługuje ponad 300 modeli typu split oraz klimatyzatorów kanałowych, 
które fabrycznie mają możliwość sterowania przy pomocy pilotów IR. Nadajnik modułu jest 
umieszczany na odbiorniku IR sterowanego urządzenia. Zalecany montaż w dodatkowej obudo-
wie 60x60mm. Może być także montowany wewnątrz obudowy klimatyzatora lub w odrębnej 
obudowie.
IrSc OPEN - umożliwia wykorzystanie w systemie KNX komend różnych pilotów zdalnego ste-
rowania do obsługi urządzeń domowych z odbiornikami podczerwieni (audio-video). Aplikacja 
obsługuje większość urządzeń znajdujących się na rynku. IRSC OPEN obsługuje: do 4 pilotów zdal-
nego sterowania; do 30 rozkazów IR; do 6 rozkazów makro. W celu odczytania komend z pilotów 
IR można użyć aplikacji IRSC OPEN CAPTURE wgranej do panelu dotykowego Z38i.

Moduł ZN1RX-RS232 jest przeznaczony do sterowania, urządzeniami Philips Pronto lub urządze-
niami wyposażonymi w port RS232.

Dostępne aplikacje:
SKX-OPEN - umożliwia dwukierunkową komunikację systemu KNX/EIB z urządzeniami wyposa-
żonymi w port RS232. Dowolne urządzenie z portem RS232 może być sterowane i monitorowane 
poprzez wykorzystanie do komunikacji komend w formacie heksadecymalnym. Moduł jest zasi-
lany z magistrali KNX, jednakże z uwagi na wymagania portu RS232 konieczne jest dodatkowe 
zasilanie napięciem 5-20 VDC. SKX-OPEN posiada 44 obiekty1-bitowe oraz dodatkowy obiekt 
1-bajtowy do sygnalizacji błędów w komunikacji.
SKX-ADVANcE – umożliwia dwukierunkową komunikację systemu KNX/EIB z urządzeniami wy-
posażonymi w port RS232. Posiada 40 obiektów 1-bitowych,20 obiektów 1-bajtowych oraz do-
datkowy obiekt 1-bajtowy do sygnalizacji błędów  w komunikacji.

Moduł IrSc

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

IRSC PLUS IRSC OPEN

Napięcie zasilania 29 V DC

Pobór mocy / prądu maks. 278 mW / maks. 9,6 mA

Długość kabla nadajnika Ir 2,15 m

Długość fali nadajnika Ir 940 nm

Moc promieniowania nadajnika Ir 2,4 mW

Wskaźniki 1 x LED

Przyciski 1 (programowanie)

Wymiary obudowy 45 x 45 x 14 mm

Stopień ochrony IP20

Moduł SKX

SKX-OPEN SKX-ADVANCE

Napięcie zasilania 29 V DC

Pobór mocy 240 mW

Zasilanie dodatkowe 5 – 20 V DC, 8 mA

Wskaźniki 1 x LED

Przyciski 1 (programowanie)

Wymiary obudowy 45 x 45 x 14mm

Stopień ochrony IP20
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Interfejs KLIC-DD umożliwia dwukierunkową komunikację, czyli monitorowanie pracy i sterowa-
nie urządzeń klimatyzacyjnych firmy DAIKIN za pomocą systemów automatyki pracujących w 
standardzie KNX/EIB. Do komunikacji stosowany jest protokół firmowy DAIKIN. Interfejs KLIC-DD 
przeznaczony jest do sterowania domowych (domestic) urządzeń klimatyzacyjnych. Urządzenie 
zasilane jest z magistrali KNX i nie wymaga dodatkowego zasilania. W przypadku braku zasilania 
wszystkie dane są zapisywane i przechowywane w module. Zalecany montaż w obudowie stero-
wanego urządzenia lub odrębnej obudowie.

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX

Pobór mocy 145 mW

Port KNX 1 x KNX TP1

Wskaźniki 1 x LED

Przyciski 1 (programowanie)

Stopień ochrony IP20

Interfejs KLIc-DD (Daikin)

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejs KLIC-DI umożliwia dwukierunkową komunikację, czyli monitorowanie pracy i sterowanie 
urządzeń klimatyzacyjnych firmy DAIKIN za pomocą systemów automatyki pracujących w stan-
dardzie KNX/EIB. Sterowanie klimatyzatora odbywa się identycznie jak przy pomocy pilota, a do-
datkowo stan klimatyzatora jest monitorowany i dostępny dla wszystkich urządzeń podłączonych 
do magistrali KNX. Zasilany jest z magistrali KNX. Interfejs KLIC-DI przeznaczony jest do sterowania 
urządzeń typu SKY i VRV firmy DAIKIN.

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX
Pobór mocy 278.4 mW
Port KNX 1 x KNX TP1
Wskaźniki 1 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Stopień ochrony IP20

Interfejs KLIc-DI (Daikin)

Poczwórny, analogowo/cyfrowy sensor KNX zapewnia przekazywanie na magistralę KNX/EIB in-
formacji o temperaturze powierzchni lub powietrza, otwarciu okna lub drzwi, ruchu ludzi w po-
mieszczeniu lub stanie styków. Wejścia mogą być zaprogramowane do pracy jako wejścia binarne 
lub analogowe. Do wejść można podłączyć sondy do pomiaru temperatury, czujniki ruchu lub 
inne czujniki ze stykami bezpotencjałowymi (np. przycisk, przełącznik, czujnik otwarcia). Posiada 
wbudowany układ optoizolacji wejść binarnych i wewnętrzne oprogramowanie funkcji termosta-
tu. Moduł zasilany jest z magistrali KNX-EIB i nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania.

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX 

Pobór mocy 260 mW

Napięcie sygnału wejściowego +5 VDC

Prąd wejścia 3 mA przy 4,75 VDC

Wejścia 4 sondy temperatury (NTC) lub styki bezpotencjałowe

Wskaźniki 1 x LED

Przyciski 1 (programowanie)

Port KNX 1 x KNX TP1

Przekrój kabli zacisków wejściowych 0,15 - 1 mm2

Wymiary obudowy 14 x 45 x 45 mm

Stopień ochrony IP20

Poczwórny sensor QUAD

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Sonda temperatury przeznaczona jest do współpracy z modułami QUAD i ACTinBOX Classic 
HYBRID.

Dostępne opcje:
ZN1Ac-NTc68S – stalowa sonda. Stalowa obudowa sondy zapewnia znakomitą ochronę me-
chaniczną czujnika i umożliwia jego instalację np. w posadzce w celu monitorowania ogrzewania 
podłogowego.
ZN1Ac-NTc68E – epoksydowa sonda, 
ZN1Ac-NTc68F – epoksydowa sonda z usztywnionym przewodem do pomiaru temperatury, 
Usztywniony przewód umożliwia instalację sondy np. w kanałach wentylacyjnych lub podłogo-
wych bez potrzeby stosowania specjalnych uchwytów podtrzymujących sondę.

czujka ruchu i natężenia oświetlenia DETEC służy do montażu sufitowego w suchych pomiesz-
czeniach. Czujnik DETEC , oprócz małych gabarytów,  łączy w sobie dwie funkcje: funkcje czujnika 
ruchu oraz funkcje czujnika natężenia oświetlenia. Możliwe jest podłączenie dwóch czujników 
równolegle, aby zwiększyć pole detekcji. Czujnik nie wymaga zasilania, wystarczy podłączyć go 
do poczwórnego sensora QUAD.

Moduł LUMENTO X3 umożliwia sterowanie oświetleniem LED w systemach automatyki KNX. Ob-
sługuje 3 kanały (3 kolory - RGB) pracujące z napięciem 12 lub 24 V i obciążeniem do 2,5A. Posiada 
możliwość sterowania każdą z trzech barw osobno, by uzyskać dowolny kolor lub wybranie jednej 
z 22 scen - predefiniowanych kolorów. Dostępne funkcje: sterowanie oświetleniem LED, trzy nie-
zależne kanały, test funkcji LED, zintegrowany KNX BCU, wymagane zasilanie zewnętrzne (12-24 V 
DC). Zalecany jest montaż poziomy w suficie podwieszanym. Konfiguracja odbywa się za pomocą 
oprogramowania ETS.

Zasilanie z wejścia modułu QUAD
Pobór prądu maks. 1 mA
czujnik światła tak
czujnik ruchu tak
Wskaźniki 1 x LED
Przekrój kabli zacisków wyjściowych 0,15 – 1 mm2

Wymiary obudowy 20 mm x 48 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 12 – 24V DC
Pobór mocy 145 mW
Prąd wejścia maks. 2.5A / kanał
Kanał 3x
Wskaźniki 1 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Port KNX 1 x TP1
Przekrój kabli zacisków wejścio-
wych 1,5 mm² – 2,5 mm²

Wymiary obudowy 144 x 44 x 22 mm 
Stopień ochrony IP20

NTc-68S NTc-68E NTc-68F
Typ czujnika NTC
Dokładność pomiaru 2%
Długość kabla zainstalowany 1,5 m, maks. 30 m

Obudowa stal tworzywo sztuczne
tworzywo sztuczne 

+ usztywniony 
przewód

Sonda temperatury NTc-68

czujka DETEc

Sterownik LED trójkanałowy LUMENTO X3 rGB

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Jednokanałowy aktor ściemniania oświetlenia o mocy do 400 W. Pracuje z obciążeniem re-
zystancyjnym (żarówki), pojemnościowym (przetwornice) i indukcyjnym (transformatory). 
Wyposażony w układ ochrony przed przegrzaniem. Posiada funkcje automatycznego wykry-
wania  obciążalności. Moduł zasilany jest z magistrali KNX-EIB i wymaga podłączenia tylko ste-
rowanego zasilania.

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX
Pobór mocy 150 mW
Obciążalność wyjść 400 W
Przekrój kabli zacisków wyjściowych 0,25 – 2,5 mm2

Port KNX 1 x KNX TP1
Wskaźniki 1 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Stopień ochrony IP20

Aktor ściemniający LUZEN PLUS

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Wielofunkcyjny aktor KNX z czterema wyjściami przekaźnikowymi (4 x 16A – przystosowany do 
obciążeń typu C). Wyjścia mogą być parowane w celu sterowania np. siłownikami żaluzji. Pary 
wyjść mogą pracować z różnymi fazami zasilania. Wbudowane oprogramowanie funkcji logicz-
nych i czasowych.

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX
Pobór mocy maks. 150 mW
Wyjścia 4
Wskaźniki 1 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Port KNX 1 x KNX TP1
Przekrój kabli zacisków wyjściowych 0,25 - 2,5 mm2

Wymiary obudowy 35 x 90 x 60 mm
Stopień ochrony IP20

Aktor AcTinBOX QUATrO

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Wielofunkcyjny aktor/sensor KNX z czterema wyjściami przekaźnikowymi (4 x 10A) i z sześcioma 
optoizolowanymi wejściami (4 wejścia binarne oraz 2 analogowo/binarne z możliwością podłą-
czenia czujnika temperatury i detektora ruchu). Wyjścia mogą być parowane w celu sterowania 
np. siłownikami żaluzji. Wbudowane rozbudowane oprogramowanie funkcji logicznych i czaso-
wych.

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX
Pobór mocy maks.240 mW
Napięcie sygnału wejściowego +5 VDC
Prąd wejścia 1,0 mA przy 4,75 VDC
Wyjścia 4
Wejścia 6 z optoizolacją
Wskaźniki 1 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Port KNX 1 x KNX TP1
Przekrój kabli zacisków  
wejściowych / wyjściowych 0,15 – 1 mm2 / 0,25 – 2,5 mm2

Wymiary obudowy 35 x 90 x 60 mm
Stopień ochrony IP20

Aktor AcTinBOX classic HyBrID

PArAMETry 
TEcHNIcZNE



2020 www.ide-automatyka.pl

ZENNIO

Zasilacz magistrali KNX o wydajności 160 mA. Zasila do 16 urządzeń KNX. Wbudowany układ 
zabezpieczający przed przeciążeniem. Możliwość pracy równoległej pod warunkiem spełnienia 
wymagań standardu KNX/EIB (długość magistrali pomiędzy zasilaczami nie mniejsza niż 200 m). 
Montaż na szynie DIN lub w odrębnej obudowie.

Wielofunkcyjny aktor z 16 wyjściami przekaźnikowymi i 8 wyjściami żaluzjowymi. Obciążenie 
16A na każde wyjście. 8 różnych kanałów: żaluzje (do 8 kanałów), wyjścia przekaźnikowe (do 
16 wyjść). Posiada wbudowane funkcje logiczne . Wyjścia oraz funkcje logiczne modułu dzia-
łają niezależnie. Aktor jest zasilany z magistrali KNX i nie jest wymagane dodatkowe zasilanie. 
Zachowywanie danych w przypadku wystąpienia awarii zasilania. W przypadku ponownego 
uruchomienia zapisywanie danych i zmiany stanu wyjścia zgodnie z programowaniem pod-
czas przywracania.  Montaż na szynie DIN.

Zasilacz ZPS160M

Aktor MAXinBOX16

Napięcie zasilania 230 VAC, 50 Hz
Pobór mocy 23 VA
Wyjście 1 29 VDC, SELV, 150 mA
Przekrój kabli zacisków wyjściowych 0,25 - 2,5 mm2

Wskaźniki 1 x LED
Wymiary obudowy 35 x 90 x 60 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX
Pobór mocy maks. 200 mW
Wyjścia 16
Wskaźniki LED: programowanie - czerwony, test - zielony
Przyciski 16 + 1 (programowanie/test)
Port KNX 1 x KNX TP1
Przekrój kabli zacisków wyjścio-
wych 0,25 - 4 mm2

Wymiary obudowy 90 x 60 x 140 mm
Stopień ochrony IP20

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Wielofunkcyjny aktor KNX z sześcioma wyjściami przekaźnikowymi (6 x 10A – nie przystosowany 
do obciążeń typu C). Wyjścia mogą być parowane w celu sterowania np. siłownikami żaluzji. Po-
siada wbudowane oprogramowanie funkcji logicznych i czasowych.

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX
Pobór mocy maks.200 mW
Wyjścia 6
Wskaźniki 1 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Port KNX 1 x KNX TP1
Przekrój kabli zacisków wyjściowych 0,25 - 2,5 mm2

Wymiary obudowy 35 x 90 x 60 mm
Stopień ochrony IP20

Aktor AcTinBOX MAX6

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Niemiecka firma Lingg & Janke jest doświadczonym 
producentem urządzeń automatyki w standardzie KNX. 
Oprócz elementów systemowych oferuje urządzenia z ro-
dziny FacilityWeb, do integracji systemów automatyki 
przy wykorzystaniu Internetu i Intranetu.

Uniwersalne moduły sensorów KNX umożliwiające podłączenie 9 sygnałów wejściowych. 
Dostępne w wykonaniu dla sygnałów 230 V AC/DC (BEF9F230), 24 V AC/DC (BEF9F24) oraz 
dla sygnałów ze styków bezpotencjałowych (BE9FK). Montaż na szynie DIN. Zasilane z magi-
strali KNX. Diody sygnalizujące stan poszczególnych wejść. Oprogramowanie konfiguracyj-
ne umożliwia indywidualne ustawienia dla każdego wejścia. Funkcje przełączania pozwalają 
na wysyłanie różnych niezależnych telegramów, a wiele funkcji dodatkowych (np. liczniki) 
ułatwia zastosowanie modułu w różnorodnych zadaniach, w tym przy sterowaniu ściemnia-
niem i położeniem rolet.

Moduły sensorów KNX kompatybilne z łącznikami osprzętu elektrycznego rodziny HK05 
„PARIS” firmy KOPP. Montaż wewnątrz obudowy łączników. Dostępne elementy „master”, 
które obsługują do trzech elementów „slave”, umożliwiając odczyt położenia max. do 16 
przycisków. Połączenia między modułami „master” i „slave” wykonywane są gotowymi ta-
śmami (kablami połączeniowymi) przewodów o długości do 50 cm.
Dostępne kable połączeniowe KNX IP VBK: dł. 20 cm, 27 cm, 35 cm, 50 cm.

BEF9F230 BEF9F24 BE9FK

Napięcie zasilania z magistrali KNX

Wskaźniki / wyświetlacze 9 LED + 1 (programowanie)

Przyciski 1 (programowanie)

Port KNX 1 x KNX TP1

Wejścia 9 / 230 V AC/DC 9 / 24 V DC 9 / z magistrali KNX

Wymiary obudowy 108 x 90 x 65mm

Stopień ochrony IP20

Sensory binarne BE9Fx

Sensory – Przełączniki KNX-IP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Uniwersalny moduł sprzęgła KNX pozwala na połączenie dwóch linii magistrali przy jedno-
czesnym zapewnieniu lokalnych działań na każdej z linii. Może być używany jako wzmac-
niacz magistrali. Funkcja filtrowania telegramów zapewnia selektywne przesyłanie telegra-
mów pomiędzy liniami zgodnie z zaprogramowaną tablicą filtrowania.

Uniwersalne moduły aktorów KNX sterujące 6 lub 12 wyjściami. Dostępne w wykonaniach 
o obciążeniu 10A lub 16A na jedno wyjście. Umożliwiają sterowanie obciążeniami typu C. 
Montaż na szynie DIN. Każde wyjście wyposażone w przełącznik pozwalający na ręczne wy-
sterowanie.

Uniwersalne moduły aktorów KNX sterujące 6 wyjściami i wyposażone w zintegrowany zasi-
lacz o wydajności 320 mA lub 640 mA. Wyjścia pracują z obciążeniami do 16 A, także typu C. 
Każde wyjście wyposażone jest w przełącznik pozwalający na ręczne wysterowanie. Aktory 
dostępne są również w wykonaniu z dodatkowym USB. Montaż na szynie DIN.

NTA6F16H NT320A6F16H NTA6F16H
+USB

Napięcie zasilania 230 VAC, 50..60 Hz

Wydajność 640 mA 320 mA 640 mA

Wyjścia 6

Wskaźniki / wyświetlacze 3 LED + 1 programowanie 5 LED + 1 
programowanie

Przyciski 1 (reset) + 1 (programowanie)

Port KNX 1 x KNX TP1

Port USB --

Montaż szyna DIN 35 mm USB

Wymiary obudowy 216 x 90 x 65mm

A6F10H A6F16H A2X6F10H A2X6F16H

Napięcie zasilania 24 V DC z magistrali KNX

Ociążenie 10 A 16 A 10 A 16 A

Wyjścia 6 6 12 12

Wskaźniki 1 x LED (programowanie) 2 x LED (programowanie)

Przyciski 6 przełączników + 1 
(programowanie)

12 przełączników + 2 
(programowanie)

Port KNX 1 x KNX TP1

Wymiary 108 x 90 x 65mm 216 x 90 x 65mm

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 24 V DC z magistrali KNX

Wskaźniki / wyświetlacze 3 LED + 1 (programowanie)

Przyciski 1 (programowanie)

Port KNX 2 x KNX TP1

Montaż szyna DIN 35 mm

Wymiary obudowy 36 x 90 x 60mm

Stopień ochrony IP20

Sprzęgło KNX LK2-2

Aktory KNX  AxFxH

Aktory KNX z zasilaczem NTxF16H (opcja: USB)

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduły aktorów ściemniających KNX. Dostępne w wykonaniach 2 i 4 wyjściowych o ob-
ciążeniu 300 W/VA lub 570 W/VA na każde wyjście. Układ rozpoznaje automatycznie rodzaj 
obciążenia (R, L lub C). Metalowa obudowa zapewnia odpowiednie chłodzenie. Wewnętrz-
ne zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem. Każde wyjście wyposażone jest 
w  przełącznik pozwalający na ręczne wysterowanie. Aktor ściemniający daje możliwość 
zwiększenia maksymalnego obciążenia poprzez połączenie dwóch wyjść w jedno. Montaż 
na szynie DIN.

Moduły aktorów żaluzjowych KNX dostępne w wykonaniach 4 i 6 wyjściowych o obciążeniu 
do 6 A na każde wyjście. Montaż na szynie DIN. Każde wyjście wyposażone w przełącznik 
pozwalający na ręczne wysterowanie. Moduły J4F6H-2 i J6F6H-2 posiadają możliwość za-
programowania dodatkowych scen i pozycji. Montaż na szynie DIN.

J4F6H J6F6H J4F6H-2 J6F6H-2

Napięcie zasilania 24 V DC z magistrali KNX

Wskaźniki / wyświetlacze 1 x LED (programowanie)

Przyciski 2x4 
przyciski 

+ 1 (program.)

2x6 
przycisków 

+ 1 (program.)

2x4 
przyciski 

+ 1 (program.)

2x6
 przycisków 

+ 1 
(program.)

Port KNX 1 x KNX TP1 1 x KNX TP1

Wyjścia 4 6 4 6

Montaż szyna DIN 35 mm

Wymiary obudowy 108 x 90 x 65mm

Stopień ochrony IP20

DIM2FU-IP-OH DIM4FU-IP-OH DIM4FU300-IP-
OH

Napięcie zasilania 230 VAC, 50...60 Hz

Wskaźniki / wyświetlacze 2 x LED + 1 
(programowanie) 4 x LED + 1 (programowanie)

Przyciski 2 przyciski + 1 
(programowanie) 4 przyciski + 1 (programowanie)

Port KNX 1 x KNX TP1

Obciążalność wyjść 570 W 300 W

Wyjścia 2 4

Montaż szyna DIN 35 mm

Wymiary obudowy 108 x 90 x 50mm 216 x 90 x 50mm

Aktory ściemniające KNX DIMxFU-IP-OH

Aktory żaluzji KNX JxF6Hx

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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czujniki temperatury DIGITEMP przeznaczone do systemów sterowania ogrzewaniem, wen-
tylacją i klimatyzacją. Zakres pomiaru –55°C - +125°C. Zadana nastawa temperatury i czte-
ry wartości progowe do wykorzystania przy sterowaniu. Pełna funkcjonalność Facility Web 
z użyciem NK-FW i NK-FW-clock.
Dostępny w wersjach: wewnętrznej, zewnętrznej, kanałowej, montowanej na rurze oraz 
w wersji z kablową sondą temperatury.

Moduły pozwalające na połączenie magistrali KNX z siecią IP. Wbudowany serwerem http / ftp. 
Moduły umożliwiają wizualizację ponad stu punktów za pomocą przeglądarki internetowej 
bez żadnego dodatkowego oprogramowania oraz obsługę i serwis instalacji przez Internet. 
Moduł NK-FW umożliwia dostęp do innych urządzeń FacilityWeb.

Zasilacze systemowe KNX o wydajności 160 mA, 320 mA i 640 mA. Wbudowane zabezpie-
czenie przeciwzwarciowe. Diody sygnalizujące stan poszczególnych wejść. Zasilacz NT640-4 
wyposażony w odrębne wyjście napięcia dodatkowego 24 V DC. Montaż na szynie DIN.

NT160-4 NT320-4 NT640-4
Napięcie zasilania 230 VAC, 50..60 Hz
Wydajność 160 mA 320 mA 640 mA
Wyjście 1 29 VDC, 160 mA 29 VDC, 320 mA 29 VDC, 640 mA
Wyjście 2 -- -- 29 VDC
Wskaźniki 3 x LED
Przyciski 1 (reset)
Port KNX 1 x KNX TP1
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 71 x 90 x 65 mm
Stopień ochrony IP20

NK1 NK-FW

Napięcie zasilania 230 VAC, 50..60 Hz

Dodatkowe zasilanie 24 V DC z magistrali KNX

Wskaźniki / wyświetlacze 4 LED + 1 (programowanie)

Przyciski 1 przełącznik + 1 (programowanie)

Port KNX 1 x KNX TP1

Port Ethernet 1 x Ethernet 10BT (RJ45)

Montaż szyna DIN

Wymiary obudowy 108 x 90 x 65mm

Stopień ochrony IP20

FrF99 ANF99 LTF02 KTF99 rTF99

Napięcie zasilania 24 V DC z magistrali KNX

Zakres pomiaru –55°C - +125°C

Port KNX 1 x KNX TP1
Montaż powierzch-

niowy zewn . / 
wewn.

na rurze 
maks.
2 cale

nawiew lub 
kanał  

powietrzny

na kanale 
powietrz-

nym
ścienny

Wymiary obudowy 85 x 85 x 25 
mm

65 x 50 x 37 
mm

80 x 80 x 22
 mm

Stopień ochrony IP65 IP20

czujniki temperatury KNX DIGITEMP

Interfejsy  NKx

Zasilacz magistrali KNX NTx

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Zestawy zdalnego dostępu do instalacji KNX poprzez ISDN lub WLAN. Umożliwiają pełny 
dostęp diagnostyczny i serwisowy do systemu z komputera wyposażonego w oprogra-
mowanie ETS3. Zestaw składa się z routera WLAN i serwera NK1. Urządzenia są połączone 
razem, wyposażone w złącza zasilania oraz magistrali KNX i umieszczone w gotowej wa-
lizce serwisowej. Do bezprzewodowej pracy z systemem potrzebny jest tylko komputer 
z WLAN i oprogramowaniem ETS (nie wchodzi w skład zestawu). Nie jest wymagane żadne 
inne oprogramowanie. Zestaw umożliwia testowanie działania systemu i bieżące monito-
rowanie zdarzeń z dowolnego miejsca w obiekcie. Dzięki połączeniu bezprzewodowemu 
możliwe jest jednoosobowe sprawdzanie działania poszczególnych elementów w miejscu 
ich zamontowania.

Nota aplikacyjna 3  – opis zdalnego sterowania domowym systemem automatyki KNX/EIB z klimatyzatorem DAIKIN
Nota aplikacyjna 5  – opis zdalnego sterowania systemem automatyki KNX/EIB z klimatyzatorem SAMSUNG
Nota aplikacyjna 8  – opis zdalnego sterowania systemem automatyki KNX/EIB z klimatyzatorem MITSUBISHI

Zestawy serwisowe EIB-ISDN i EIB-WLAN

Noty aplikacyjne do pobrania na stronie www.ide.com.pl:
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Austriacka firma Loxone Electronics rozpoczęła swoją dzia-
łalność w 2009 roku. Loxone jest producentem urządzeń au-
tomatyki budynkowej. Sercem systemu który można zbudo-
wać na bazie urządzeń Loxone jest miniserwer LoxLive 

Miniserwer LoxLIVE jest wielofunkcyjnym modułem przeznaczonym do systemów automatyki 
domowej. Może działać autonomicznie, wspólnie z modułami rozszerzeń LoxMORE, lub też jako 
część większego systemu automatyki KNX / EIB. Urządzenie posiada własny układ przetwarzania 
informacji wraz z pamięcią programu, interfejsy magistrali KNX i Ethernet oraz wejścia i wyjścia 
umożliwiające podłączanie różnych czujników i sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Użyt-
kownik ma możliwość sterowania zaprogramowanymi funkcjami lokalnie przy pomocy urządzeń 
takich jak iPod, iPhone lub smartphone z systemem Android. Obsługa zdalna systemu jest do-
stępna z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Wbudowany interfejs 
Ethernet służy do konfiguracji urządzenia, monitorowania pracy gotowej instalacji oraz podłą-
czenia kamer IP. Natomiast interfejs KNX umożliwia komunikację z systemem KNX oraz monito-
rowanie ruchu na magistrali KNX. Miniserwer LoxLIVE współpracuje z instalacjami nagłośnienia 
wyposażonymi we wzmacniacze Denon oraz urządzenia Sonos, CasaTunes, Squeezebox, Russo-
und RIO, Pioneer AVR (Denon to też AVR). Miniserwer współpracuje poprzez magistralę LoxBUS z 
interfejsami komunikacyjnymi (do 30 urządzeń na magistrali LoxBUS): RS232, RS485, DMX – 512, 
EnOcean, 1-wire. 

Moduł rozszerzeń LoxMORE firmy Loxone jest przeznaczony do zwiększania liczby wejść i wyjść 
zarządzanych przez miniserwer LoxLIVE w systemach automatyki domowej. Pojedynczy moduł 
LoxMORE posiada: 8 wejść binarnych 24 VDC, 8 wyjść binarnych przekażnikowych 250 VAC, 4 
wejścia analogowe 0-10 VDC, 4 wyjścia analogowe 0-10 VDC. Liczba wejść/wyjść analogowych i 
binarnych może być zwiększana poprzez dodawanie kolejnych modułów rozszerzeń LoxMORE 
(maks. 30).

Miniserwer LoxLive

Moduł rozszerzeń LoxMore

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Napięcie zasilania 24 V DC 
Pobór mocy / prądu 2,9 W / 120 mA
Wskaźniki 2 x LED 
Wyjścia 8 x przekaźnik 5A@250VAC, 4 x analog 0...10V
Wejścia 8 x binarne 24VDC, 4 x analog 0...10V 
Port KNX 1 x KNX TP1 
Port Ethernet 1 x Ethernet (RJ45) GSM
Port rS485 konieczny moduł rozszerzeń RS485 
Port rS232 konieczny moduł rozszerzeń RS232
Port  LoxBUS x1 LoxBUS
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 155 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 24 V DC 
Pobór mocy / prądu  1,5 W / 60 mA
Wskaźniki 2 x LED 
Wyjścia 8 x przekaźnik 5A@250VAC, 4 x analog 0...10V 
Wejścia 8 x binarne 24VDC, 4 x analog 0...10V 
Port inny LoxBUS
Montaż szyna DIN 35 mm 
Wymiary obudowy 155 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł rozszerzający miniserwera LoxLive firmy Loxone o port RS485. Umożliwia komunikację 
systemu z dowolnym urządzeniem wyposażonym w interfejs RS-485. Urządzenie pozwala na 
dowolne ustawianie formatu danych i protokołu. Konfiguracja odbywa się z wykorzystaniem mi-
niserwera LoxLive i bezpłatnego oprogramowania "Loxone configuration software". Moduł prze-
znaczony jest do sterowania (także z systemu KNX / EIB) urządzeń takich jak: sterowniki klimatyza-
cji, sterowniki wentylacji, czytniki i czujniki, oraz inne urządzenia z portem RS485.

Moduł rozszerzający miniserwera LoxLive firmy Loxone o port RS232. Umożliwia komunikację 
systemu z dowolnym urządzeniem wyposażonym w interfejs RS-232. Urządzenie pozwala na 
dowolne ustawianie szybkości transmisji, formatu danych i protokołu. Konfiguracja odbywa się 
z wykorzystaniem miniserwera LoxLive i bezpłatnego oprogramowania "Loxone configuration 
software". Moduł przeznaczony jest do sterowania (także z systemu KNX / EIB) urządzeń takich jak: 
sprzęt audio / hi-fi, centrala telefoniczna, sterowniki ogrzewania / kotłów, inne urządzenia z por-
tem RS232.

Moduł rozszerzający miniserwera LoxLive firmy Loxone o port DMX512. Umożliwia pełne zarzą-
dzanie oświetleniem i efektami scenicznymi wyposażonym w interfejs DMX, ze źródłami zarów-
no tradycyjnymi jak i LED. Urządzenie poprzez dwuprzewodową magistralę obsługuje protokoły 
DMX - 512 oraz DMX - RDM. Zarządza 512 kanałami DMX. Pozwala na ściemnianie oświetlenia, 
zmiany koloru RGB źródeł LED itp. (także z systemu KNX / EIB).

Moduł rozszerzeń rS485

Moduł rozszerzeń rS232

Moduł rozszerzeń DMX

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Napięcie zasilania 24 V DC 
Pobór mocy 750 mW 
Wskaźniki 2 x LED 
Firmware możliwy upgrade przez LoxBUS 
Port inny LoxBUS
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 34 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 24 V DC 
Pobór mocy 750 mW 
Wskaźniki 2 x LED 
Firmware możliwy upgrade przez LoxBUS 
Port inny LoxBUS
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 34 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 24 V DC 
Pobór mocy 750 mW 
Wskaźniki / wyświetlacze 2 x LED 
Firmware możliwy upgrade przez LoxBUS 
Port LoxBUS, DMX-512
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 34 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł rozszerzający miniserwera LoxLive o port urządzeń "1-wire". Umożliwia proste podłączenie 
do 32 tanich czujników przez jedną trzyprzewodową magistralę. Urządzenie obsługuje jedną ma-
gistralę standardu "1 - wire" pracującą z szybkością 16,3 kbit/s.

Moduł rozszerzający miniserwera LoxLive o bezprzewodowy interfejs EnOcean. Umożliwia pełną 
komunikację systemu z dowolnym urządzeniem EnOcean. Urządzenie pozwala na sterowanie 
128 elementów wykonawczych (EnOcean actuator) i monitorowanie 128 czujników (EnOcean 
sensor) także z systemu KNX / EIB. Zasięg komunikacji zależy od miejsca instalacji i podłoża. W ide-
alnych warunkach osiąga 30 m, natomiast w przypadku instalacji w narożnikach może spadać 
do 10m. Przy planowaniu instalacji należy przestrzegać ogólnych reguł dotyczących systemów 
bezprzewodowych i unikać podłoża i przegród metalowych.

Sterownik – ściemniacz przeznaczony do sterowania źródłami światła LED oraz paskami LED RGB. 
Sygnałem wejściowym jest informacja z magistrali DMX lub sygnał analogowy 1...10 V. Urządzenie 
steruje 3 kanałami (RGB) 24 V o obciążeniu do 50 W na jeden kanał. Może pracować jako moduł 
rozszerzający miniserwera LoxLive lub być sterowane z innych systemów automatyki.

Moduł rozszerzeń 1-wire

Moduł rozszezrzeń EnOcean

Sterownik LED – rGB 24V PWM Dimmer

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Napięcie zasilania 24 VDC 
Pobór mocy 750 mW 
Wskaźniki / wyświetlacze 2 x LED 
Firmware możliwy upgrade przez LoxBUS 
Port inny LoxBUS, 1-wire
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 34 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 24 V DC 
Wskaźniki / wyświetlacze 2 x LED 
Firmware możliwy upgrade przez LoxBUS 
Port LoxBUS
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 34 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 24 VDC 
Pobór prądu maks. 6,5 A 
Wyjście sygn. 3 x 50 W 
Wskaźniki / wyświetlacze 1 x LED
Przyciski 1 programowanie 
Wejścia DMX-512, 0...10 V 
Montaż nawierzchniowy wewnętrzny
Wymiary obudowy 185 x 45 x 20 mm 
Stopień ochrony IP20 

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł ściemniacza (Loxone Dimmer) służy do sterowania ściemnianiem oświetlenia. Pracuje 
jako rozszerzenie Miniserwera LoxLIVE. Wyjścia ściemniające przystosowane są do sterowania 
standardowym obciążeniem rezystancyjnym (konwencjonalne żarówki), obciążeniem pojem-
nościowym (przetwornice) oraz indukcyjnym (transformatory). Ściemniacz obsługuje nie tylko 
żarówki konwencjonalne, ale też halogenowe, LED oraz energooszczędne. Pojedynczy moduł 
Loxone Dimmer obsługuje: 4 obwody ściemniane (pierwszy obwód 400W, pozostałe trzy po 
210W każdy), 8 wejść binarnych 24 V DC. Konfigurowanie modułu odbywa się z użyciem bez-
płatnego oprogramowania „Loxone configuration software”.

Uniwersalny ściemniacz Loxone Dimmer

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Napięcie zasilania 24 V DC
Temperatura pracy 5 - +40 °C
Pobór prądu 60 mA
Wejścia 8 x binarne 24VDC
Wyjścia 4 x ściemniane , 210 W każde
Wskaźniki / wyświetlacze 2 x LED
Port  Loxbus
Montaż szyna DIN 35 mm
Wymiary obudowy 155 x 85 x 49 mm
Stopień ochrony IP20
certyfikaty CE

Ekonomiczny, pomieszczeniowy czujnik temperatury przeznaczony do systemów z dużą 
liczbą czujników. Pracuje na magistrali 1-wire. Do jednej magistrali (jednego interfejsu Lo-
xone 1-wire) można podłączyć 32 czujniki. Jeden miniserwer LoxLive obsługuje do 30 inter-
fejsów „1-wire”.

Czytnik iButton umożliwia stworzenie prostego i wydajnego system dostępu do domu lub 
firmy. Dzięki integracji z użyciem oprogramowania konfiguracyjnego Loxone, można łatwo 
zmienić prawa dostępu w różnych porach dnia lub połączyć dostęp z innymi funkcjami. (np. 
użycie klucza iButton i czytnika iButton Reader: otwiera drzwi, włącza się oświetlenie w holu 
i pokojach dziennych, zaczyna grać ulubiona muzyka). Rozwiązanie to nadaje się również 
idealnie do wielu innych zastosowań, np. dla utrzymania bezpieczeństwa w maszynowni 
(umieszczenie klucza elektronicznego iButton w czytniku iButton aktywuje urządzenie). 
Działa z miniserwerem Loxone  i rozszerzeniem 1-wire.

Wewnętrzny czujnik temperatury 1-wire

czytnik zbliżeniowy iButton reader

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Napięcie zasilania 24 V DC 
Pobór mocy 750 mW 
Wskaźniki / wyświetlacze 2 x LED 
Firmware możliwy upgrade przez LoxBUS 
Port inny LoxBUS, 1-wire 
Montaż szyna DIN 35 mm 
Wymiary obudowy 34 x 85 x 49 mm 
Stopień ochrony IP20
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Każdy iButton posiada niepowtarzalny i niezmienny kod. Klucz iButton wykorzystuje po-
łączenie typu 1-wire. Wraz z czytnikiem iButton Reader wykorzystywany jest w aplikacjach 
kontroli dostępu. Niezbędne elementy dodatkowe systemu: miniserwer Loxone i rozszerze-
nie 1-wire.

Klucz elektroniczny iButton (brelok magnetyczny)

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Napięcie zasilania  2,8 V - 6 V
Sygnał transmisji 1-wire
Prędkość transmisji danych    
16,3 kBit/s 60 mA

Technologia iButton
Temperatura pracy -40 °C –  +85 °C
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Firma HDL (Guangzhou Hedong Electronics Co.,Ltd) od 
ponad 20 lat produkuje urządzenia automatyki budyn-
ku w  różnych standardach komunikacyjnych. Od 2010 
roku jest dostawcą certyfikowanych przez KNX modułów 
w standardzie KNX / EIB.

Wielofunkcyjne moduły – aktory KNX z wyjściami przekaźnikowymi o obciążeniu do 16 A oraz 
wyposażony w funkcje logiczne oraz czasowe. Dostępne są moduły 12 wyjściowe (MR12.16.1), 
8 wyjściowe (MR8.16.1) oraz 4 wyjściowe (MR4.16.1).
Urządzenia przeznaczone są do sterowania oświetleniem, napędami, żaluzjami, ogrzewa-
niem i innymi urządzeniami inteligentnego budynku. Wszystkie wyjścia mają możliwość 
przełączania ręcznego. Moduły 8 i 12 wyjściowe wyposażone są w  wejście dodatkowego 
zasilania 24 VDC umożliwiającego szybkie przełączanie wielu kanałów jednocześnie.
Moduły posiadają wbudowane funkcje takie jak: zaprogramowana reakcja na zanik zasilania 
i przywrócenie zasilania magistrali, funkcje czasowe (włączanie czasowe, opóźnienie załą-
czania), sceny, komparacja progowa dla dwóch wartości, sterowanie żaluzji i zasłon, funkcje 
bramek logicznych AND/OR/XOR/GATE, sterowanie ogrzewaniem (sygnał PWM).
Wyjścia mogą sterować obciążeniami takimi jak: napędy do 4 KM, oświetlenie żarowe, oświe-
tlenie halogenowe z transformatorem indukcyjnym, oświetlenie halogenowe z transforma-
torem elektronicznym, oświetlenie halogenowe 230 V, oświetlenie rtęciowe, świetlówki oraz 
świetlówki energooszczędne.
Urządzenia są przeznaczone do montażu na szynie DIN w szafach elektrycznych.

Dostępne opcje:
M/r4.16.1  4 wyjścia
M/r8.16.1  6 wyjść
M/r12.16.1  12 wyjść

Wielofunkcyjne moduły wyjść przekaźnikowych 16 A

Mr4.16.1 Mr8.16.1 Mr4.16.1
Napięcie zasilania 21 - 30 V DC z magistrali KNX
Pobór mocy 450 mW 
Zasilanie dodatkowe - 24 VDC 24 VDC
Liczba wyjść 4 8 12
Obciążenie wyjść 16 A
Maks. opóźnienie styku 400 ms / 100 ms
Port KNX 1 x KNX TP1
Przyciski 1 (programowanie) + LED
Konfiguracja ETS
Wymiary obudowy 72 x 90 x 66 mm 144 x 90 x 66 mm 216 x 90 x 66 mm
Stopień ochrony IP20
Masa 260 g 490 g 720 g
Temperatura pracy –5°C ~ + 45°C
Wilgotność względna 0 - 95% bez kondensacji
Montaż Szyna DIN

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Wielowyjściowy lub jednokanałowy moduł KNX / EIB serii M/D0xx firmy HDL służy do ste-
rowania oświetleniem o poborze prądu 1-6 A na jeden kanał. Moduł ściemniacza (dimmer) 
został wyposażony w funkcję ochrony przed przegrzaniem. Może pracować z obciążeniem 
rezystancyjnym oraz pojemnościowym i indukcyjnym. Oprócz standardowych funkcji ściem-
niania moduł obsługuje sceny świetlne dla każdego wyjścia, oświetlenie ‘klatki schodowej’, 
sekwencje oraz sterowanie ogrzewaniem (PWM), informacja zwrotna o stanie wyjścia, zli-
czanie czasu załączenia wyjść, zapis stanu wyjść w przypadku zaniku napięcia na magistrali, 
programowanie stanu wyjść w przypadku włączenia napięcia na magistrali, monitorowanie 
i alarm zbyt wysokiej temperatury (przegrzanie). Na obudowie znajdują się przyciski pozwa-
lające na ręczne wysterowanie wyjść.

Dostępne opcje:
M/D01.6  1 kanałowy, 6 A
M/D02.3   2 kanałowy, 3 A
M/D04.1.5  4 kanałowy, 1,5 A
M/D06.1 6 kanałowy, 1 A

Wielowyjściowy moduł ściemniacza

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

M/D01.6 M/D02.3 M/D04.1.5 M/D06.1
Napięcie 
zasilania 21 - 30 V DC z magistrali KNX

Pobór 
mocy / prądu 450 W / 15 mA

Obciążalność 
wyjść 6 A  250 V 3 A  250 V 1,5 A  250 V 1 A  250 V

Wyjścia 1 2 4 6

Wskaźniki 1x LED + 1 
(programowanie)

2x LED + 1 
(programowanie)

4 x LED + 1 
(programowanie)

6 x LED + 1 
(programowanie)

przyciski 1 + 1 
(programowanie)

2 + 1 
(programowanie)

4 + 1 
(programowanie)

6 + 1 
(programowanie)

Port KNX 1x KNX TP1
montaż DIN 35 mm
Wymiary 
obudowy 144 x 90 x 64 mm 216 x 90 x 60 mm

Stopień ochrony IP20
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Niemiecka firma Elsner Elektronik GmbH oferuje szero-
ką gamę czujników (sensorów) magistrali instalacyjnej 
KNX/EIB oraz szereg innych modułów automatyki przy-
datnych w systemach inteligentnego domu i budynku: 
stacje pogodowe, ultradźwiękowe czujniki pojemności 
i  odległości, wyrobniki (aktory) żaluzjowe, routery IP 
oraz zasilacze magistrali KNX.

Futurystyczna wizja, w której dom automatycznie przystosowuje się do aktualnie panujących warunków oto-
czenia, stała się faktem. We współczesnych systemach inteligentnego budynku, inteligentnego domu czy miesz-
kania większość działań może być podejmowana automatycznie na podstawie pomiarów wykonywanych przez 
zewnętrzne i wewnętrzne czujniki rozmieszczone w obiekcie. Wśród dostępnych na rynku czujników wiele cie-
kawych produktów oferuje niemiecka firma Elsner-Elektronik. W ofercie znajdują się wszechstronne czujniki 
pogodowe, temperatury, wiatru, deszczu, natężenia oświetlenia, wilgotności, promieniowania słonecznego, 
jakości powietrza, poziomu płynów w zbiornikach przeznaczone do systemów z magistralą KNX-EIB, Modbus, 
RS485 i wyjściami konwencjonalnymi.

Na szczególną uwagę zasługuje stacja pogodowa Suntracer KNX GPS umożliwiająca pomiar temperatury, prędko-
ści wiatru, na-tężenia oświetlenia i wykrywanie opadów atmosferycznych. Stacja odbiera sygnał GPS z informacjami 
o czasie i pozycji geograficznej oraz określa aktualne położenie słońca (azymut i elewację) i określa zacienienie (dla 6 
fasad różnie położonych w stosunku do słońca) służące do sterowania żaluzjami, markizami lub roletami. Odbiornik 
przekazuje do systemu informacje o dacie i czasie, umożliwiając uaktywnienie funkcji zależnych od pory dnia lub dnia 
tygodnia. Urządzenie umożliwia sterowania wielu urządzeń. 

Przykłady zastosowania Suntracer KNX GPS można mnożyć. Informacje pobrane z urządzenia  można wykorzystać 
np. do sterowania podlewaniem ogrodu - ustawiamy zraszanie codziennie rano i wieczorem; przy ładnej pogodzie 
zraszanie działa w zadanym czasie, jeśli jednak zacznie padać deszcz zraszacz się nie włączy. Elektroniczny pomiar 
jest bezgłośny i niezawodny w każdych warunkach atmosferycznych (brak części ruchomych), także podczas ujem-
nych temperatur oraz opadów gradu i śniegu. Ogrzewana powierzchnia czujnika sprawia, że tylko krople deszczu 
oraz płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny a mgła i rosa już nie. Stacja wyposażona jest ponadto 
w wirtualne wyjścia oraz funkcje logiczne, ułatwiające sterowanie poszczególnymi urządzeniami wykonawczymi.

czujniki parametrów otoczenia w systemach KNX/EIB
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Inną ciekawą propozycją dla systemów KNX/EIB jest we-
wnętrzny czujnik jakości powietrza KNX AQS, który dzięki 
pomiarowi zawartości dwutlenku węgla, może być zastoso-
wany do sterowania układami wentylacji w pomieszczeniach 
biurowych, salach konferencyjnych, salach widowiskowych 
itp. Wbudowany układ sterowania PI oraz wirtualne wyjścia 
i funkcje logiczne umożliwiają nadążne sterowanie utrzymu-
jące zadany poziom CO2 w pomieszczeniu.

Interesującym urządzeniem jest również ultradźwiękowy 
czujnik KNX SO250 posiadający podwójne zastosowanie. 
Czujnik może być stosowany do monitorowania napełnienia 
zbiorników wody, ścieków, paliwa, studni, itp. Może być rów-
nież użyty jako czujnik pomiaru odległości np. przy parkowa-
niu samochodów. Niezależnie od wbudowanego interfejsu 
systemowego (KNX/EIB, Modbus, 0-20mA, 0-10V) urządze-
nie jest wyposażone w ekran LCD, na którym bezpośred-
nio wyświetlany jest zmierzony poziom lub objętość płynu 
albo zmierzona odległość. Ponadto czujnik wyposażony jest 
w dwa przekaźnikowe wyjścia bezpotencjałowe przełączane 
w przypadku wykrycia zadanego poziomu alarmowego. 

 
Bogatą ofertę zewnętrznych i wewnętrznych czujników (sen-
sorów) warunków otoczenia uzupełniają podtynkowe aktory 
(wyrobniki) żaluzjowe oraz zasilacze magistrali KNX m.in. za-
silacz zintegrowany z routerem IP i zasilacz sterowany z ma-
gistrali KNX.
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Stacje pogodowe Suntracer KNX dostarczają bieżących danych pogodowych do systemu KNX. 
Elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest  niezawodny w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Powierzchnia czujnika jest ogrzewana i tylko krople deszczu oraz płatki śniegu są rozpoznawane 
jako opad atmosferyczny. Mgła i rosa nie są traktowane jako opad atmosferyczny. Cały system 
czujników, zaawansowana elektronika oraz elektronika przyłączenia magistrali mieści się w kom-
paktowej obudowie stacji pogodowej. Konfiguracja – ETS.

Dostępne opcje:
KNX basic – słońce, deszcz, wiatr, temperatura
KNX GPS light – słońce, deszcz, wiatr, temperatura, GPS; zegar roczny (trzy dodatkowe przedziały 
czasowe / 2 aktywacje i dezaktywacje dziennie), zegar tygodniowy (4 przedziały czasowe).
KNX GPS - słońce, deszcz, wiatr, temperatura, GPS, zegar roczny (trzy dodatkowe przedziały cza-
sowe / 2 aktywacje i dezaktywacje dziennie), zegar tygodniowy (4 przedziały czasowe); możliwość 
ustawienia do sześciu miejsc zacienienia, ze śledzeniem granicy cienia;

Stacje pogodowe MODBUS przeznaczona jest do pomiaru prędkości wiatru, temperatury, natę-
żenia oświetlenia i wykrywania opadów atmosferycznych. Stacja pogodowa przekazuje informa-
cję o zmierzonych lub wykrytych czynnikach atmosferycznych przez magistralę Modbus RTU do 
urządzeń obsługujących inteligentny budynek lub inteligentny dom (do sterowników rolet, markiz, 
żaluzji, siłowników okien itp.). Natężenie oświetlenia mierzone jest za pomocą czujników skierowa-
nych na wschód, zachód i południe. Przy zastosowaniu specjalnych filtrów urządzenie rozpoznaje 
zmierzch i świt. Stacja wysyła dane o zmierzonych wartościach na żądanie urządzenia Modbus Ma-
ster poprzez łącze RS485, umożliwiając komunikację z komputerami PC, sterownikami PLC i innymi 
urządzeniami pracującymi w standardzie Modbus RTU. Elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest  
niezawodny w trudnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnia czujnika jest ogrzewana i tyl-
ko krople deszczu oraz płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny. Mgła i rosa nie 
są traktowane jako opad atmosferyczny. Cały system czujników, zaawansowana elektronika oraz 
elektronika przyłączenia magistrali mieści się w kompaktowej obudowie stacji pogodowej.

Dosępne opcje:
P03/3-MODBUS – Modbus RTU, słońce (wschód, zachód, południe), deszcz, wiatr, temperatura
P03/3-MODBUS GPS – Modbus RTU, słońce (wschód, zachód, południe), deszcz, wiatr, tempera-
tura, GPS (informacje o bieżącym czasie i pozycji geograficznej).

P03/3 MODBUS P03/3 MODBUS GPS
Napięcie zasilania 12-28 VAC lub 12-40 VDC
Pomiar temperatury –40 - +80 °C
Pomiar natężenia oświetlenia 0 – 99 000 lux / 3 czujniki: wschód, zachód, południe
Obliczanie pozycji słońca – tak
Pomiar wiatru 0 - 70 m/s
czujnik opadów 1,2 W
Odbiornik – GPS
Port 1x Modbus (RS485)
Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP44

KNX basic KNX GPS light KNX GPS
Napięcie zasilania 230 VAC lub 24 VDC 12-28 VAC lub

12-40 VDC
Pomiar temperatury –40 - + 80 °C –30 - + 80 °C
Pomiar natężenia oświetlenia 0 - 150 000 lux, 1 czujnik
Obliczanie pozycji słońca – tak
Kontrola zacienienia – – max. 6 fasad
Pomiar wiatru 0- 70 m/s 0- 35 m/s
czujnik opadów grzałka 1,2 W
Odbiornik – GPS
Bramki logiczne 8 x AND, 8 x OR
Zegary sterujące – tak
Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP44

Stacja pogodowa Suntracer KNX

Stacja pogodowa Suntracer MODBUS

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Stacje pogodowe RS485 przeznaczone są do pomiaru prędkości wiatru, temperatury, natężenia 
oświetlenia i wykrywania opadów atmosferycznych. Stacja pogodowa wysyła informacje o zmie-
rzonych lub wykrytych czynnikach atmosferycznych przez port RS485 do systemów nadzoru 
i wizualizacji (komputery lub sterowniki) lub systemów automatyki WAGO (WAGO-I/O-SYSTEM). 
Natężenie oświetlenia mierzone jest za pomocą czujnika (lub czujników), który przy zastosowaniu 
specjalnych filtrów rozpoznaje zmierzch i świt. Elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest  nie-
zawodny w trudnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnia czujnika jest ogrzewana i tylko 
krople deszczu oraz płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny. Mgła i rosa nie są 
traktowane jako opad atmosferyczny. Cały system czujników, zaawansowana elektronika oraz 
elektronika przyłączenia magistrali mieści się w kompaktowej obudowie stacji pogodowej.

Dostępne opcje:
P03/1 rS485 – słońce, deszcz, wiatr, temperatura, DCF77 (bieżący czas), 1 czujnik
P03/3 rS485 – słońce, deszcz, wiatr, temperatura, DCF77 (bieżący czas), 3 czujniki (wschód, za-
chód, południe)
P03/3 rS485 WAGO – słońce, deszcz, wiatr, temperatura, DCF77 (bieżący czas), interfejs WAGO, 
3 czujniki (wschód, zachód, południe)
P03/3 rS485 GPS - słońce, deszcz, wiatr, temperatura, GPS (informacje o bieżącym czasie i pozycji 
geograficznej), 3 czujniki (wschód, zachód, południe)

czujnik deszczu służy do rejestrowania opadów deszczu i przekazu przetworzonych wartości po-
przez magistralę KNX/EIB do urządzeń obsługujących inteligentny budynek lub przez port RS485 
do systemów nadzoru i wizualizacji (komputery PC lub sterowniki). Powierzchnia czujnika jest 
ogrzewana i tylko krople deszczu oraz płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny. 
Mgła i rosą nie są traktowane jako opad atmosferyczny. Detektor, układ elektroniczny oraz listwy 
przyłączeniowe mieszczą się w jednej zwartej obudowie z tworzywa sztucznego.

Dostępne opcje:
KNX r – deszcz, port KNX
r-rS485 – deszcz, port RS485

KNX r r-rS485
Napięcie zasilania 230 VAC lub 24 VDC (20 VAC) 24 VDC
czujnik opadów grzałka ok. 1,2 W
Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR
Styki przełączające 1
Port 1x KNX 1x RS485
Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP44

P03/1  
rS485

P03/3  
rS485

P03/3  
rS485 WAGO

P03/3  
rS485-GPS

Napięcie zasilania 24 V DC
Pomiar temperatury –30 - +50 °C

Pomiar natężenia oświetlenia 0 - 99 000 lux / 
1 czujnik 0 - 99 000 lux / 3 czujniki

Obliczanie pozycji słońca – – – tak
Pomiar wiatru 0- 70 m/s
czujnik opadów 1,2 W
Odbiornik DCF77 GPS

Port 1x RS485
1x RS485, 
interfejs 
WAGO

1x RS485

Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP44

Stacja pogodowa Suntracer rS485 (opcja: WAGO)

czujnik deszczu KNX r / r-rS485

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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czujnik deszczu i wiatru służy do wykrywania opadów atmosferycznych i pomiaru prędkości 
wiatru oraz przekazu przetworzonych wartości poprzez magistralę KNX/EIB do urządzeń obsłu-
gujących inteligentny budynek lub przez port RS485 do systemów nadzoru i wizualizacji (kom-
putery PC lub sterowniki). Elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest  niezawodny w trudnych 
warunkach atmosferycznych. Powierzchnia czujnika jest ogrzewana i tylko krople deszczu oraz 
płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny. Mgła i rosa nie są traktowane jako opad 
atmosferyczny. Cały system czujników, zaawansowana elektronika oraz elektronika mieści się 
w kompaktowej obudowie czujnika.

Dostępne opcje:
KNX RW – deszcz, wiatr, port KNX
RW-RS485 - deszcz, wiatr, port RS485

czujniki wiatru służą do pomiaru prędkości wiatru i przekazu przetworzonych wartości poprzez 
magistralę KNX/EIB do urządzeń obsługujących inteligentny budynek lub przez port RS485 do 
systemów nadzoru i wizualizacji (komputery PC lub sterowniki). Elektroniczny pomiar prędkości 
wiatru jest  niezawodny w trudnych warunkach atmosferycznych. Cały system czujników, zaawan-
sowana elektronika oraz elektronika mieści się w kompaktowej obudowie czujnika.

Dostępne opcje:
KNX W – wiatr, port KNX
W-RS485 – wiatr, port RS485

czujnik natężenia oświetlenia i wiatru służy do pomiaru natężenia oświetlenia i prędkości wiatru 
oraz przekazu przetworzonych wartości poprzez magistralę KNX/EIB do urządzeń obsługujących 
inteligentny budynek lub port RS485 do systemów nadzoru i wizualizacji (komputery PC lub ste-
rowniki). Elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest  niezawodny w trudnych warunkach atmos-
ferycznych. Natężenie oświetlenia mierzone jest za pomocą czujnika, który przy zastosowaniu 
specjalnych filtrów rozpoznaje zmierzch i świt. Cały system czujników, zaawansowana elektronika 
oraz elektronika mieści się w kompaktowej obudowie czujnika.

Dostępne opcje:
KNX LW – słońce, wiatr, port KNX
LW-RS485 - słońce, wiatr, port RS485

KNX LW LW-rS485
Napięcie zasilania 230 VAC lub 24 VDC (20 VAC) 24 VDC
Pomiar natężenia oświetlenia 0 - 150 000 lux, 1 czujnik 0 – 99 000 lux, 1 czujnik
Pomiar wiatru 0 –70 m/s, elektroniczny
Styki przełaczające 9
Bramki logiczne 8 x AND, 8 x OR
Port 1x KNX 1x RS485
Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP44

KNX W W-rS485
Napięcie zasilania 230 VAC lub 24 VDC (20 VAC) 24 VDC
Pomiar wiatru 0 – 70 m/s, elektroniczny

Styki przełaczające 3, z regulacją wartości 
progowych

Bramki logiczne 8 x AND, 8 x OR
Port 1x KNX 1x RS485
Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP44

KNX rW rW-rS485
Napięcie zasilania 230 VAC lub 24 VDC (20 VAC) 24 VDC
Pomiar wiatru 0 – 70 m/s, elektroniczny
czujnik opadów grzałka ok. 1,2 W

Styki przełączające 4 (z czego 3 z regulacją wartości 
progowych)

Bramki logiczne 8 x AND, 8 x  OR
Port 1x KNX 1x RS485
Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP44

czujnik deszczu i wiatru  KNX rW / rW-rS485

czujnik wiatru  KNX W / W-rS485

czujnik natężenia oświetlenia i wiatru  KNX LW i LW-rS485

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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czujnik natężenia oświetlenia  służy do pomiaru natężenia oświetlenia i przekazu przetwo-
rzonych wartości poprzez magistralę KNX/EIB do urządzeń obsługujących inteligentny bu-
dynek. Cały system czujników, elektronika oraz listwy przyłączeniowe mieszczą się w jednej 
zwartej obudowie czujnika.

Pyranometr służy do pomiaru (irradiancji) strumienia przychodzącej energii słonecznej od-
bieranej jako ciepło. Zmierzone natężenie promieniowania (wat / metr kwadratowy) pozwala 
uzyskać informację o energii dostarczonej do obszaru w określonym czasie. Zmierzone natę-
żenie promieniowania (wat na metr kwadratowy) pozwala uzyskać informację o energii do-
starczonej do obszaru w określonym czasie. Cały system czujników, zaawansowana elektroni-
ka i elektronika przyłączenia magistrali mieści się w kompaktowej obudowie czujnika.

Uchwyty montażowe umożliwiają elastyczny montaż czujników i stacji pogodowych.

Dostępne opcje:
Mały uchwyt – do wszystkich stacji pogodowych i czujników
Duży uchwyt – do wszystkich stacji pogodowych i czujników, do montażu na ścianie, słupie 
czy belce

Duży uchwyt montażowy biały RAL 9016, 1 zawias, dł. 420 mm

Mały uchwyt montażowy biały RAL 9016, 2 zawiasy

Napięcie zasilania z magistrali KNX

Pomiar irradiancji 0 – 2500 W/m2, lub 0 – 2196 kWh/m2

Styki przełączające 4 wirtualne, z regulacją wartości progowych

Bramki logiczne 2 x AND, 2 x OR

Port 1x KNX

Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm

Stopień ochrony IP44

Napięcie zasilania z magistrali KNX

Styki przełączające 3 zmierzchowe (do 1000 lux), 3 styki dzienne (1-99 klux),
z regulacją wartości progowych

Pomiar natężenia oświetlenia 0 – 150 000 lux, 1 czujnik

Bramki logiczne 8 x AND, 8 x OR

Port 1x KNX

Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm

Stopień ochrony IP44

czujnik natężenia oświetlenia  KNX L

czujnik irradiancji (pyranometr) KNX Py

Uchwyty montażowe

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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czujnik jakości powietrza KNX AQS służy do pomiaru stężenia CO2 w pomieszczeniu a KNX 
AQS TH dodatkowo do pomiaru temperatury i wilgotności. Reguluje pracę urządzenia oraz 
zapewnia optymalne zużycie energii. Pobrane wartości przetwarza z własnymi (wartość mie-
szana). Zintegrowany regulator PI pozwala na kontrolę wentylacji jednocześnie utrzymując 
odpowiednią wartość stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu.

Dostępne opcje:
KNX AQS – stężenie CO2
KNX AQS-TH – stężenie CO2, temperatura, wilgotność

KNX AQS KNX AQS-TH

Napięcie zasilania  z magistrali

Pomiar stężenia cO2 0 – 2000 ppm

Pomiar temperatury - –10 - +50 °C

Pomiar wilgotności - 0 - 95%

regulator PI wentylacji

ogrzewania (zależny od 
temperatury); wentylacji 
(zależny od wilgotności 

i stężenia CO2) – odwilżanie / 
nawilżanie

Wskaźniki 1 x LED (programowanie)

Przyciski 1 (programowanie)

Styki przełaczające 4 wirtualne, z regulacją 
wartości progowych

11 wirtualnych, z regulacją 
wartości progowych

Bramki logiczne 8 x AND, 8 x OR 8 x AND, 8 x OR

Wymiary obudowy 94 x 94 mm,  montaż w puszce o Ø 70 mm i gł. 36 mm

Stopień ochrony IP50

czujnik jakości powietrza KNX AQS / KNX AQS-TH

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

czujnik jakości powietrza KNX AQS-UP Basic służy do pomiaru stężenia CO2 w pomieszczeniu. 
Czujnik może przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartości mieszane, np. śred-
nia w pomieszczeniu). 
Zintegrowane moduły funkcyjne z możliwością ustawienia wartości minimalnych, maksymal-
nych lub średnich odbieranych za pomocą obiektów komunikacyjnych. Zintegrowany regula-
tor PI pozwala na kontrolę wentylacji jednocześnie utrzymując odpowiednią wartość stężenia 
dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Montaż w puszce ze standardową ramką.

Dostępne kolory: biały, srebrny, antracyt, stal szlachetna

Dostepne opcje:
KNX AQS-UP basic – stężenie CO2, LCD
KNX AQS-B-UP – stężenie CO2, LCD, 2 przyciski do regulacj i temperatury otoczenia (0,1˚C - 5˚C)

KNX AQS-UP basic KNX AQS-B-UP

Napięcie zasilania z magistrali

Pomiar stężenia cO2 0 – 2000 ppm

regulator PI wentylacji

Wskaźniki 1 x LED (programowanie) –

Wyświetlacz LcD – 3 linijki

Styki przełaczające 4 wirtualne, z regulacją 
wartości progowych

4 wirtualne, z regulacją 
wartości progowych

Bramki logiczne 2 x AND, 2 x OR

Wymiary obudowy 71 x 71 mm,  montaż w puszce o Ø 60mm i gł. 42 mm

Stopień ochrony IP20

czujnik jakości powietrza KNX AQS-UP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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czujnik temperatury KNX T-AP służy do pomiaru temperatury, a KNX TH65-AP do pomiaru 
temperatury, wilgotności i określania punktu rosy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Czuj-
nik może odbierać wartość pomiaru z zewnątrz przez magistralę i przetwarzać pobrane warto-
ści z własnymi danymi (wartość mieszana).

Dostepne opcje:
KNX T-AP – temperatuta, regulator PI ogrzewania i chłodzenia (zależny od temperatury)
KNX TH65-AP – temperatura, wilgotność, punkt rosy, regulator PI ogrzewania i chłodzenia 
(zależny od temperatury), oraz wentylacji (zależny od wilgotności)

KNX T-AP KNX TH65-AP
Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX
Pobór prądu 5,5 mA, maks. 15 mA
Pomiar temperatury -40 - +85 °C

regulator PI ogrzewania i chłodzenia 
(temperatura)

ogrzewania i chłodzenia 
(temperatura); wentylacji 

(wilgotność)

Styki przełączające 4 wirtualne, z regulacją wartości 
progowych

7 wirtualnych, z regulacją 
wartości progowych

Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 96 x 77 x 118 mm
Stopień ochrony IP65

czujnik temperatury KNX T-AP  
/ temperatury i wilgotności KNX TH65-AP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

czujnik jakości powietrza KNX AQS-TH-UP służy do pomiaru stężenia CO2, temperatury, wil-
gotności oraz punktu rosy  w pomieszczeniu. Czujnik może przetwarzać pobrane wartości z 
własnymi danymi (wartości mieszane, np. średnia w pomieszczeniu). Zintegrowane moduły 
funkcyjne z możliwością ustawienia wartości minimalnych, maksymalnych lub średnich od-
bieranych za pomocą obiektów komunikacyjnych. Zintegrowany regulator PI pozwala na 
kontrolę wentylacji (w zależności od stężenia CO2 i wilgotności powietrza) oraz ogrzewania 
/ chłodzenia (w zależności od temperatury) jednocześnie utrzymując odpowiednią wartość 
stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Reguluje pracę urządzenia oraz zapewnia opty-
malne zużycie energii. Czujnik może wysyłać informacje o zagrożeniu do magistrali KNX jak 
tylko zmieni się obszar optymalnego funkcjonowania (zgodnie z normą DIN 1942). Montaż 
w puszce ze standardową ramką.

Dostępne kolory: biały, srebrny, antracyt, stal szlachetna

Dostępne opcje:
KNX AQS-TH-UP – stężenie CO2, temperatura, wilgotność
KNX AQS-TH-B-UP – stężenie CO2, temperatura, wilgotność, LCD, 2 przyciski do regulacji tem-
peratury otoczenia (0,1˚C  5˚C)

KNX AQS-TH-UP basic KNX AQS-TH-B-UP
Napięcie zasilania z magistrali KNX
Pomiar stężenia cO2 0 – 2000 ppm

regulator PI ogrzewania (zależny od temperatury); wentylacji (zależny od 
wilgotności i stężenia CO2) – odwilżanie / nawilżanie

Pomiar temperatury -10 - +50 °C -10 - +50 °C
Pomiar wilgotności 0 - 95% 0 - 95%
Wyświetlacz LcD – 3 linijki
Przyciski 1 (programowanie) 2
Styki przełaczające 11 wirtualne, z regulacją wartości progowych
Bramki logiczne 8 x AND, 8 x OR
Wymiary obudowy 71 x 71 mm,  montaż w puszce o Ø 60 mm i gł. 42 mm
Stopień ochrony IP20

czujnik jakości powietrza KNX AQS-TH-UP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Napięcie zasilania z magistrali KNX
Pobór prądu 8 mA
Pomiar temperatury –30 - +130 °C
regulator PI ogrzewania i chłodzenia
Styki przełączające 4 wirtualne, z regulacją wartości progowych
Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 38 x 47 x 24 mm / płytka; 20 x 6 mm / sonda; 300 cm / kabel
Stopień ochrony IP 68

czujnik temperatury KNX T-UN 

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Uniwersalny czujnik temperatury do zastosowania w systemach automatyki budynkowej KNX. 
Służy do pomiaru temperatury zarówno wewnątrz i na zewnątrz. Czujnik przekazuje wartość 
pomiaru przez magistralę i przetwarza pobrane wartości z własnymi danymi (wartość miesza-
na). Posiada 4 wirtualne styki przełączające z regulacją wartości progowych. Czujnik posiada 
wbudowany regulator PI do ogrzewania i chłodzenia.

Wewnętrzny podtynkowy czujnik temperatury służy do pomiaru bieżącej temperatury. 
Czujnik może odbierać wartość pomiaru zewnętrznego przez magistralę i przetwarzać po-
brane wartości z własnymi danymi (wartość mieszana).

Napięcie zasilania z magistrali KNX
Pobór prądu 6 mA
Pomiar temperatury -40 - +80°C
regulator PI ogrzewania i chłodzenia
Styki przełączające 4 wirtualne, z regulacją wartości progowych
Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 70 x 70 mm, montaż w puszce o Ø 60mm i gł. 42mm

czujnik temperatury KNX T-OBJEKT-UP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

czujnik temperatury KNX T-UP służy do pomiaru temperatury otoczenia. Może odbierać war-
tość pomiaru z zewnątrz przez magistralę i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi 
(wartość mieszana). Czujnik posiada wbudowany regulator PI do ogrzewania i chłodzenia. 

Dostępne kolory: biały, srebrny, antracyt, stal szlachetna

Dostępne opcje:
KNX T-UP basic – temperatura
KNX T-UP – temperatura, dodatkowo: jest wyposażony w zintegrowany wyświetlacz LCD, 
na którym wyświetlane są własne wartości i dane otrzymywane z magistrali instabus KNX/
EIB (np. data, czas)
KNX T-B-UP - temperatura, dodatkowo: jest wyposażony w zintegrowany wyświetlacz, na 
którym wyświetlane są własne wartości i dane otrzymywane z magistrali instabus KNX/EIB 
(np. data, czas) oraz  w dwa przyciski umożliwiające regulację temperatury

KNX T-UP LcD KNX T-B-UP LcD
Napięcie zasilania z magistrali KNX
Pobór prądu 6 mA
Pomiar temperatury -40 - +80°C
regulator PI ogrzewania i chłodzenia
Wyświetlacz LCD LCD
Wskaźnik 1 x LED 1 x LED
Przyciski – 2
Styki przełączające 4 wirtualne, z regulacją wartości progowych
Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 55 x 55 mm, montaż w puszce o Ø 60mm i gł. 42mm
Stopień ochrony IP20

czujnik temperatury KNX T-UP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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czujnik temperatury i wilgotności powietrza służy do pomiaru temperatury i wilgotności 
powietrza oraz do określania punktu rosy. Czujnik może odbierać wartość pomiaru z ze-
wnątrz przez magistralę KNX i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartość 
mieszana). Czujnik może wysłać informację o zagrożeniu do magistrali KNX jak tylko zmieni 
się obszar optymalnego funkcjonowania (zgodnie z normą DIN 1942).

czujnik temperatury T-KTY82  może być użyty wraz z aktorem żaluzjowym KNX S-B4T-UP. Do 
zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Dostępne kolory: biały, srebrny, antracyt

Dostępne opcje:
T-KTy82 – czujnik sonda, wewn. / zewn.
T-KTy82-UP – wewn. ,do montażu ze standardową ramką

Napięcie zasilania 230 VAC lub 24 VDC
Pomiar temperatury -40 - +60°C
Wymiary obudowy czujnik w kształcie tulejki, wymiary; dł. tulejki 45 mm, 

Ø 6 mm, dł. kabla ok. 185 mm

Napięcie zasilania z magistrali KNX
Pomiar temperatury -40 - +100°C
Pomiar wilgotności 0 – 100%
Wskaźniki 1 x LED (programowanie) 
Przyciski 1 (programowanie) 
Regulator PI ogrzewania i chłodzenia (temperatura); wentylacji (wilgotność)
Styki przełączające 7 wirtualnych styków z regulacją wartości progowych, 
Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR
Wymiary obudowy 85 x 51 x 35 mm 
Stopień ochrony IP20

Wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności powietrza – KNX TH-UP służy do pomiaru tem-
peratury i wilgotności powietrza oraz do określania punktu rosy. Czujnik może odbierać wartość 
pomiaru z zewnątrz przez magistralę instabus KNX EIB i przetwarzać pobrane wartości z własny-
mi danymi (wartość mieszana). Czujnik posiada wbudowany regulator PI ogrzewania i chłodze-
nia (zależny od temperatury) oraz wentylacji (zależny od wilgotności powietrza). Może wysłać 
informację o zagrożeniu do magistrali KNX jak tylko zmieni się obszar optymalnego funkcjono-
wania (zgodnie z normą DIN 1942). 

Dostępne kolory: biały, srebrny, antracyt, stal szlachetna

Dostępne opcje:
KNX TH-UP basic – temperatura, wilgotność
KNX TH-UP LcD – temperatura, wilgotność, dodatkowo: jest wyposażony w zintegrowany wy-
świetlacz LCD, na którym wyświetlane są własne wartości i dane otrzymywane z magistrali insta-
bus KNX/EIB (np. data, czas)
KNX TH-B-UP –  temperatura, wilgotność, dodatkowo: jest wyposażony w zintegrowany wy-
świetlacz LCD, na którym wyświetlane są własne wartości i dane otrzymywane z magistrali insta-
bus KNX/EIB (np. data, czas) oraz  w dwa przyciski umożliwiające regulację temperatury

KNX TH-UP basic KNX TH-UP LcD KNX TH-B-UP
Napięcie zasilania z magistrali KNX
Pobór prądu 6 mA
Pomiar temperatury –40 - +100°C
Pomiar wilgotności 0 – 100%
regulator PI ogrzewania i chłodzenia (temperatura); wentylacji (wilgotność)
Wyświetlacz – LCD LCD
Wskaźniki 1 x LED (programowanie) 1 x LED
Przycisk – – 2
Styki przełączające 7 wirtualnych, z regulacją wartości progowych
Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 70 x 70 mm, montaż w puszce o Ø 60mm i gł. 42mm
Stopień ochrony IP20

czujnik temperatury i wilgotności KNX TH-AP

czujnik temperatury i wilgotności KNX TH-UP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

czujnik temperatury T-KTy82
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Podtynkowy aktor żaluzjowy jest wykorzystywany do kontroli zacieniania (żaluzje, marki-
zy, rolety) lub do kontroli okien. Sterowanie aktorem żaluzjowym może być dokonane ze-
wnętrznie (np. poprzez stacje pogodową KNX – GPS) lub wewnętrznie (oprogramowanie). 
Wewnętrzny mechanizm oferuje liczne opcje blokowania, zamykania (np. master-slave) oraz 
ustawienia priorytetowe (np. ręczne-automatyczne). Sceny mogą być gromadzone i przy-
woływane poprzez magistralę systemu. 

Dostępne opcje:
KNX S-UP
KNX S-B2-UP – dodatkowo: dwa wejścia binarne mogą być używane do bezpośredniego 
sterowania (np. przycisk) lub jako wejścia magistrali
KNX S-B4-UP – dodatkowo: Cztery wejścia binarne mogą być używane do bezpośredniego 
sterowania (np. przycisk) lub jako wejścia magistrali. Posiada również dodatkowe wejście dla 
czujnika temperatury (T-KTY82)

Wielofunkcyjny aktor KNX posiada 4 wielofunkcyjne wyjścia (każde wyjście / jeden sterow-
nik), 4 pary  przycisków oraz wskaźników LED.  Pod Wyjścia można podłączyć sterowniki 
góra/dół (okna, rolety, żaluzje) lub urządzenia (oświetlenie, wentylacja). Możliwość ustawie-
nia scen – 16 scen/sterownik. Wejścia binarne (10) mogą być użyte do podłączenia standar-
dowych włączników lub wirtualnie poprzez magistralę (np. alarm). Automatyczne lub ręcz-
ne ustawianie ważności komendy: czasowe lub poprzez obiekty komunikacyjne.

KNX S-UP KNX S-B2-UP KNX S-B4-UP
Napięcie zasilania 230 VAC lub 24 VDC
Pobór prądu 2 mA lub 40 mA
Wskaźniki 1 x LED (programowanie)
Przyciski 1 (programowanie)
Port 1x KNX

Połączenie do silnika 1 (przy zasilaniu 230 V należy użyć modelu z bezpiecznikiem 
T6.3A)

Wyjście sygn. 1 sygn. ster. 500 W

Wejścia – 2x binarne
4x binarne, 1x czujnika 

temperatury  
(dla T-KTY82)

Wymiary obudowy 50 x 51 x 41 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 230 V AC
Pobór prądu w trakcie pracy maks. 3.5 W, spoczynku maks. 0,6 W
Wejścia 10 binarnych
Wyjścia 4 x 230 V; łącznie maks. 10A,  maks. 4A na wyjście
Przyciski 8 
Wskaźniki 10x LED
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 107 x 88 x 60 mm
Stopień ochrony IP20

Podtynkowy aktor żaluzjowy KNX S-UP

Wielofunkcyjny aktor KNX S4-B10

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Ultradźwiękowy czujnik SO250 jest przeznaczony do pomiaru poziomu płynów w zbiornikach, 
oraz do pomiaru odległości. Może być zastosowany do kontroli poziomu wody w otwartych 
zbiornikach wodnych takich jak rzeka, jezioro, staw, zalew czy studnia, do kontroli napełnienia 
zbiorników z deszczówką, ściekami, paliwem oraz jako czujnik parkowania dla maszyn i pojazdów. 
Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest odległość lub poziom płynów. Zintegrowana klawiatura 
umożliwia wybór wymiarów zbiornika i ustawienia dwóch wyjść przekaźnikowych. Sensor jest 
odporny na paliwo, wodę.

Dostepne opcje:
KNX SO250 – KNX
MODBUS SO250-UI – MODBUS

KNX SO250 MODBUS SO250-UI
Napięcie zasilania 230 VAC
Zasięg pomiaru 12 – 250 cm

Wyjście 1x KNX, 
2x przekaźnikowe

1x interfejs MODBUS,
2x przekaźnikowe

Wymiary obudowy moduł główny: 123 x 89 x 61 mm; 
sensor (sonda): Ø 60mm, wys. 45 mm, przewód 10 m

Stopień ochrony IP20

czujnik poziomu płynów (odległości)  
KNX SO250 / MODBUS SO250-UI

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł sterowania do napędów drzwi posiadający dwa wyjścia do sterowania drzwiami oraz 
dwa wejścia binarne.

Napięcie zasilania Z magistrali KNX
Pobór prądu Max. 10mA
Wejścia 2 binarne
Wyjścia 2x 30V, max 3mA
Przyciski 1 (programowalny)
Wskaźniki 1x LED (programowalny)
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 38 x 47 x 24 mm
Stopień ochrony IP20

Moduł KNX A2-B2

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł posiadający 4 wejścia cyfrowe do obsługi kontaktów, które mogą zostać zintegrowa-
ne z interfejsem.

Napięcie zasilania Z magistrali KNX
Pobór prądu Max. 10mA
Wejścia 2 binarne
Przyciski 1 (programowalny)
Port 1x KNX
Wymiary obudowy 38 x 47 x 24 mm
Stopień ochrony IP00

Moduł KNX B4-UP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Zasilacz KNX PS640 służy do zasilania linii magistralowej systemu KNX. Posiada dodatkowe wyj-
ście 24 V DC do zasilania innych urządzeń (np. jako zasilanie jakiegokolwiek urządzenia  niskona-
pięciowego pod warunkiem, że pobór prądu nie przekroczy 150 mA). Dostępne funkcje wyświe-
tlane są na wyświetlaczu LCD. Przy pomocy przycisków można dokonywać operacji sterujących 
zasilaczem. Bieżące rozładowanie jest widoczne na wyświetlaczu.

Dostepne opcje:
KNX PS640 – zasilacz 640 mA
KNX PS640KNX PS640+ – dodatkowo: Bieżące rozładowanie jest widoczne na wyświetlaczu. 
Dostępne funkcje mogą być realizowane poprzez magistralę (transfer danych: komunikaty o błę-
dach, dane operacyjne, cykliczny / czasowy reset).
KNX PS640-IP – dodatkowo: Łączy funkcje centralne linii magistrali KNX: zasilacz z przepustnicą, 
ruter IP oraz interfejs IP. Posiada dodatkowe wyjście do zasilania innych urządzeń. Ruter IP pozwala 
na przekazywanie telegramów pomiędzy różnymi liniami poprzez szybką sieć LAN (IP). Może peł-
nić również funkcję sprzęgła. Jednocześnie zasilacz może być użyty jako interfejs umożliwiający 
łączenie z magistralą KNX poprzez IP (konfiguracja i nadzór z każdego komputera podłączonego 
do sieci LAN (tunelowanie)

KNX PS640 KNX PS640+ KNX PS640-IP
Napięcie zasilania 230 VAC
Wyjście 1: dostarczanie 
napięcia magistrali KNX 29 V DC / 640 mA (odporność na zwarcia)

Wyjście 2: dostarczanie 
napięcia dodatkowego 24 V DC / 150 mA

Funkcja ‘reset’ tak
Zapis godziny pracy, przeciążenia, przepięcia zewn. i wewn., zwarcia 

i przekroczenia nominalnej temperatury pracy
Wyświetlacz LCD 4 linie x 20 znaków
Przyciski 5

Połączenie magistrali połączenie magistrali do transferu danych (np. 
komunikaty o błędach, dane operacyjne)

Ethernet -- -- RS232

rutowanie / router IP -- -- przesyłanie danych 
KNX przez siec LAN.

Funkcja sprzęgła -- -- tak

Tunelowanie -- --
konfiguracja i nadzór 

systemu KNX z kompu-
tera podłączonego do 

sieci LAN.
Wymiary obudowy 123 x 89 x 61 mm
Stopień ochrony IP20

Zasilacz KNX PS640

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Niemiecka firma Alexander Maier GmbH od kilkunastu lat 
specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach automa-
tyki domów i budynków opartych na technologii KNX/EIB. 
Oferowane oprogramowanie jest owocem doświadczeń 
zebranych w trakcie realizacji wielu dużych projektów na 
całym świecie.

Systemy automatyki budynkowej, wykorzystujące 
magistralę KNX (dawniej EIB) stają się coraz bardziej 
popularne wśród inwestorów oraz właścicieli miesz-
kań, willi i budynków biurowych. Równolegle z roz-
powszech-nianiem systemów zarządzania budynkiem 
pojawiają się nowe (z reguły wyższe) oczekiwania 
użytkowników. System inteligentnego budynku nie 
tylko musi realizować zadane funkcje automatyki, ale 
również powinien łatwo i przyjaźnie komunikować się 
z człowiekiem. Systemy, które wymagają skompliko-
wanej obsługi nie są dobrze przyjmowane przez użyt-
kowników. Obsługa powinna być intuicyjna, przej-
rzysta i łatwa nie tylko dla właściciela, ale także dla 
starszych domowników, dzieci lub gości. Ważne jest 
również to, aby integrator systemu lub instalator mógł 
w krótkim czasie i bez błędów przystosować system 
do potrzeb klienta. 

Produktem, który w pełni zaspokaja współczesne po-
trzeby określone powyżej, jest oprogramowanie zarzą-
dzające i  wizualizacyjne EisBär firmy Alexander Maier. 
Oprogramowanie dobrze sprawdza się zarówno w za-
rządzaniu inteligentnymi mieszkaniami, domami, re-
zydencjami, budynkami biurowymi, jak i kompleksami  
dużych budynków mieszkalnych i biurowych. Obsługa 
jest intuicyjna, poprzez zastosowanie graficznego spo-
sobu komunikacji z użytkownikiem. Nadaje się ono za-
równo do uruchamiania na ściennym panelu kompu-
terowym z ekranem dotykowym, jak i na tradycyjnym 
komputerze lub notebooku. Ważną cechą jest możli-
wość instalowania pod tradycyjnym systemem Win-
dows jak również pod Windows CE. Interfejs graficzny 
programu pozwala na domyślną obsługę przy pomocy 
wskaźnika myszy, a w przypadku ekranów dotykowych 
przy użyciu palca lub rysika. Na ekranie wyświetlane są 

plany lub trójwymiarowe wizualizacje pomieszczeń, a sterowanie odbywa się głównie poprzez wskazywanie lub 
przeciąganie po ekranie z grafiką. W ten sposób można precyzyjnie zadawać parametry np. po przeciągnięciu pal-
cem po oknie z roletą, okno zostanie zasłonięte dokładnie do tego poziomu, który wskażemy zatrzymując palec. 

Oprogramowanie zarządzające EisBär KNX do intuicyjnej obsługi 
i wizualizacji systemów KNX / EIB
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Program realizuje wiele procesów wspomagających 
działania użytkownika. Przykładem może być obsługa 
kalendarza. Pozwala ona na przypominanie o zaplano-
wanych zdarzeniach lub dopuszcza automatyczne wy-
konywanie zaprogramowanych procedur (np. sekwencji 
działań, scen lub scenariuszy). Obsługiwane są również: 
notes domowników, SMS-y, poczta e-mail i dostęp do 
Internetu ( jeśli zaprogramowano takie funkcjonalno-
ści). Na ekranie można oglądać telewizję, wyświetlać 
obraz z kamer dozorowych CCTV czy obsługiwać wide-
odomofon. 
Oprogramowanie zostało stworzone także z myślą o uła-
twieniu pracy integratora. Zawiera ono wiele użytecz-
nych funkcji takich jak: bezpośredni import danych KNX 
z programu ETS, konfiguracja przy użyciu przeciągania 
obiektów (drag-and-drop), funkcje monitorowania ru-
chu na magistralach, możliwość podglądu przesyłanych telegramów na magistrali, swobodne dostosowywanie 
układu menu do własnych potrzeb, graficzny edytor funkcji logicznych, obsługa wszystkich popularnych formatów 
graficznych, animowanych plików graficznych (.gif ) wraz z uwzględnieniem przeźroczystości (.png), obsługa VoIP 
oraz Media Playera z dostępem do danych na serwerze/kliencie (MP3, WAVE, AVI, MPEG).

Wybrane składniki systemu:
• sterownik KNX do USB, RS232 FT1.2, KNXnet/IP,
• OPC-Server i Client,
• sterowniki dla urządzeń Sigma i-bus modular oraz LabJack,
• ekranowe przyciski i przełączniki,
• sterowanie za pomocą elementów graficznych,
• funkcje śledzenia błędów,
• funkcje kalendarza i zegara,
• funkcje sterowania ekranem dotykowym, 
• gateway podczerwieni urządzeń audio / wideo,
• przeglądarka stron Web i Media Player,
• matryca przełączeń KNX,
• monitor magistrali KNX,
• archiwizacja zdarzeń,
• sterowanie scen z dowolną liczbą wyjść,
• komunikaty głosowe, fax, email, SMS,
• liczniki, funkcje logiczne, sekwencje.

Pomimo rozbudowanych funkcjonalności, program ten ma bardzo korzystny stosunek możliwości do ceny oraz pro-
ste zasady licencjonowania. Oprogramowanie pobierane jest bezpłatnie i udostępnia wszystkie funkcjonalności po-
zwalając na uruchomienie opracowanego projektu w trybie demonstracyjnym. Licencjonowany jest dopiero gotowy 
projekt, a cena licencji nie zależy od liczby komputerów zastosowanych w systemie. Rodzaj licencji zależy jedynie od 
liczby stron oraz elementów użytych do wizualizacji. Wymienione cechy sprawiają, że jest to interesujące i przyjazne 
narzędzie nie tylko dla użytkowników systemów KNX ale również dla integratorów i instalatorów unikających stoso-
wania skomplikowanego oprogramowania systemów budynkowych.
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Oprogramowanie EisBär do wizualizacji, sterowania i integracji systemów automatyki budyn-
ku. Służy do obsługi pojedynczych pomieszczeń, domów i rezydencji oraz wielkich budynków. 
Intuicyjny w obsłudze, graficzny sposób komunikacji z użytkownikiem sprawia, że oprogra-
mowanie to jest znakomitą platformą zarządzania obiektem. Wiele mechanizmów integracyj-
nych, hierarchiczny system zadań i uprawnień operatorów, kolejkowanie zdarzeń, archiwizacja 
zapisów, wbudowane funkcje monitorowania ruchu na magistralach dają ogromne możliwo-
ści wykorzystania go do nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Konfiguracja aplikacji jest 
bardzo łatwa przy użyciu metody przeciągania elementów (drag-and-drop). Do uruchomienia 
nie jest konieczna znajomość metod programowania. Import danych z programu ETS automa-
tyzuje pracę zarówno podczas prac konfiguracyjnych, jak i podczas zmian wprowadzanych w 
trakcie eksploatacji systemu.

Dostępne opcje:
EisBär KNX StarterEisBär 10 stron ekranowych i wizualizacja 500 elementów
KNX ProfessionalEisBär 30 stron ekranowych i wizualizacja 3000 elementów
KNX Architekt bez limitu

System operacyjny Windows XP

Konfiguracja ETS

Sterowniki KNX USB, RS232 FT1.2, KNXnet/IP

Sterowniki dla urządzeń Sigma i-bus modular oraz LabJack

Komunikaty głosowe, fax, e-mail, SMS

Funkcje śledzenie błędów, kalendarz, zegar, sterowanie ekranek 
dotykowym

Przeglądarki strony Web i Media Player

Integracja OPC-Server i Client

Oprogramowanie EisBär

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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ANASUSLAB

Hiszpańska firma ANASUSLAB oferuje wielofunkcyjną 
centralę KNX – GPRS do zdalnego zarządzania inteli-
gentnym domem opartym na standardzie KNX / EIB. Ste-
rownik internetowy i GPRS posiada wbudowane funkcje 
logiczne, matematyczne i czasowe. Synchronizacja czasu 
z Internetu oraz zintegrowany Web-Serwer z komunika-
cją e-mailową oraz SMS-ową pozwala użytkownikowi na 
dwukierunkową komunikację z zarządzanym obiektem.

Wielofunkcyjny sterownik internetowy i GPRS z wbudowanymi funkcjami logicznymi, ma-
tematycznymi i czasowymi, z synchronizacją czasu z Internetu oraz ze zintegrowanym We-
b-Serwerem z komunikacją e-mailową oraz SMS-ową służy do zarządzania inteligentnym 
domem opartym na KNX - EIB. Pozwala użytkownikowi lub integratorowi systemu inteligent-
nego na dwukierunkową komunikację z zarządzanym obiektem realizowaną z innej lokalizacji. 
Funkcje podstawowe centrali KNX – IP / GPRS: powiadamianie o stanie systemu automatyki 
inteligentnego budynku przy pomocy SMS-ów i poczty elektronicznej, wymuszanie działań 
i zmiany stanów systemu KNX – EIB przy pomocy SMS-ów, wykorzystanie usługi CLIP do ste-
rowania funkcjami systemu automatyki budynkowej, dostęp internetowy przy wykorzystaniu 
połączenia przewodowego sieci TCP/IP lub bezprzewodowego GPRS z Web-Serwerem zinte-
growanym z centralą KNX – IP/GPRS. Funkcje dodatkowe centrali KNX – IP / GPRS: zintegro-
wany Web-Serwer do konfiguracji i wizualizacji, funkcje logiczne AND i OR, funkcje matema-
tyczne: dodawanie, odejmowanie i mnożenie, porównywanie, moduł scen, harmonogramy 
tygodniowe, odbieranie i wysyłanie daty i czasu, synchronizowanego serwerami NTP, książka 
telefoniczna i e-mailowa podzielona na grupy informowania np: (informacje tylko dla instala-
tora systemu, informacje tylko dla ochrony, informacje tylko dla właściciela obiektu itp.), infor-
mowanie o zaniku napięcia sieci elektrycznej.

Napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz

Pobór mocy 3,5 W

Wskaźniki 2 x LED

Przyciski 2 (reset, ust. fabryczne)

Port KNX 1 x KNX TP1

Port Ethernet 1 x Ethernet 10BT (RJ45), TCP/IP

GSM GPRS + SMS

Wymiary obudowy 216 x 90 x 60 mm

Stopień ochrony IP20

Wielofunkcyjna centrala KNX – IP / GPrS

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Hiszpańska firma Intesis Software SL specjalizuje się 
w opracowaniach i produkcji modułów komunikacyjnych 
umożliwiających integrację urządzeń wyposażonych 
fabrycznie w interfejs niezgodny ze standardem komu-
nikacyjnym używanym przez zainstalowany w  obiekcie 
system automatyki.

We współczesnych budynkach, które są wyposażone w wiele różnych urządzeń i systemów, często powstaje 
konieczność połączenia ze sobą zupełnie niekompatybilnych urządzeń. Połączenie takie jest podyktowane nie 
tylko potrzebą techniczną, ale też bardzo często wymuszonymi wymaganiami projektu lub specyfikacji przetar-
gowej. W krytycznej sytuacji „tak zwana” integracja tworzona jest za pomocą kilku przekaźników i wiązki prze-
wodów. Zazwyczaj nie ma to niestety nic wspólnego ani z realizacją wymagań, ani z dobrą praktyką. Skutecznym 
rozwiązaniem problemów z integracją systemów są moduły komunikacyjne opracowane i produkowane przez 
hiszpańską firmę Intesis Software.

Firma Intesis specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych pomiędzy różnymi standardami i ofe-
ruje szereg uniwersalnych interfejsów gotowych do instalacji. Moduły te umożliwiają podłączanie urządzeń wy-
posażonych w łącze innego standardu do sieci i magistral takich jak: KNX/EIB, Modbus, LonWorks, BacNet, M-Bus 
i ASCII. Oprócz gotowych urządzeń firma Intesis dostarcza rozwiązania niestandardowe, co w praktyce umożliwia 
wykonanie niemalże każdego połączenia. Do większości modułów dostawca zapewnia bezpłatne oprogramowanie 
konfiguracyjne oraz przykładowe projekty ułatwiające naukę i uruchamianie. 

Sposób na integrację różnych systemów - automatyki, klimatyzacji, 
wykrywania pożaru i sygnalizacji włamania.
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Oprócz uniwersalnych modułów, które wymagają konfigurowania poszczególnych aplikacji, firma Intesis proponuje 
również szereg interfejsów dedykowanych do zastosowania z wybranymi urządzeniami lub systemami klimatyzacyj-
nymi firm Mitsubishi Electric, Daikin i Samsung. Aktualnie oferowane moduły przedstawiono w tabeli 2. Moduły te 
przeznaczone są do pracy z określonymi rodzinami klimatyzatorów, mają określone schematy aplikacyjne i sposób 
podłączenia. Urządzenia sterujące pojedynczymi klimatyzatorami domowymi mają rozmiary umożliwiające mon-
taż wewnątrz obudowy klimatyzatora i nie wymagają odrębnego zasilania. Moduły zaprojektowane do większych 
systemów klimatyzacyjnych są przystosowane do montażu na szynie DIN. Również do nich producent udostępnia 
przykładowe projekty ułatwiające naukę i uruchamianie. 

Firma Intesis dostarcza również moduły pozwalające na podłączanie do magistrali ModBus następujących central 
systemów wykrywania pożaru i alarmowych: ESSER 8007/8008, Notifier ID3000, Honeywell XLS80, Siemens Cerberus 
CS10 i CS11, Siemens FC330A, oraz Ademco Galaxy. 

Poniższe tabele przedstawiają matryce aktualnie dostępnych rozwiązań.

Interfejs dołączanego 
urządzenia

Standard komunikacji systemu automatyki

EnOcean KNX (EIB) BacNet Modbus rTU Modbus TcP LonWorks
AScII 

rS232/485/
USB

EnOcean • + √

KNX (EIB) • √ √ √ √

Bacnet √ • √ √

Modbus rTU √ √ • √

Modbus TcP √ √ •

LonWorks √ √ √ • √

rS232 √  1) •

M-Bus √ √
DALI 
Oprawy oświetleniowe √ +

SUNWAyS NT
Urządzenia fotowoltaiczne √

FIAS (Micros Fidelio)
System hotelowy √ √

Interfejs dołączanego 
urządzenia

Standard komunikacji systemu automatyki

EnOcean KNX (EIB) BacNet Modbus rTU Modbus TcP LonWorks
AScII 

rS232/485/
USB

Mitsubishi cN92 / cN105 
Klimatyzatory serii M, Mr.Slim √ √ √ √

Mitsubishi G50
Systemy CityMulti √ √

Daikin S21 
Klimatyzatory domowe √ √ √

Daikin P1P2 
Systemy SKY, VRV √ √ √

Panasonic √ √ √

Samsung MIM √ √

Fujitsu √

LG PI485 √

1) – interfejsy do central systemów wykrywania pożaru: ESSER 8007/8008, Notifier ID3000, Honeywell XLS80, Siemens Cerberus CS11.

√ – urządzenia aktualnie dostępne
+ – urządzenia w przygotowaniu (dostępne wkrótce)

√ – urządzenia aktualnie dostępne
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Moduł komunikacyjny KNX – LON umożliwia podłączenie urządzeń z interfejsem LON do sys-
temów pracujących w standardzie instabus EIB / KNX. Poprzez jego zastosowanie urządzenia 
klimatyzacyjne (Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Sanyo Toshiba, Fujitsu, Samsung, 
LG i inne) mogą komunikować się i być sterowane z urządzeń systemu KNX. Klimatyzacja Da-
ikin VRV dodatkowo wymaga użycia interfejsu DMS504B51. Stosując interfejs KNX-LON można 
zintegrować również liczniki, sterowniki PLC, cooler’y oraz inne urządzenia z interfejsem LON. 
Od strony KNX moduł działa jak standardowe urządzenie KNX, które poprzez interfejs KNX-EIB 
z optoizolacją zapewnia dostęp do danych urządzeń sieci LON.  Od strony LON moduł umoż-
liwia zapis i odczyt zmiennych (SNVTs). Moduł w  sposób ciągły odpytuje urządzenia LON i na 
bieżąco uaktualnia dane widziane przez urządzenia KNX. 

Dostępne opcje:
IBOX-KNX-LON-100  maks. 100 zmiennych LON i maks. 128 urządzeń LON
IBOX-KNX-LON-A  maks. 500 zmiennych LON i maks. 128 urządzeń LON
IBOX-KNX-LON-B  maks. 4000 zmiennych LON i maks. 128 urządzeń LON

Interfejs KNX – Modbus TCP Master pozwala na rozszerzenie funkcjonalności inteligentnego 
budynku o urządzenia pracujące w standardzie Modbus (chillery, sterowniki fan coili, liczniki 
energii, sterowniki PLC itp.). Połączenie z urządzeniami Modbus poprzez Ethernet. Od strony 
KNX moduł działa jak standardowe urządzenie KNX, które poprzez interfejs KNX-EIB z optoizo-
lacją zapewnia dostęp do danych urządzeń z interfejsem Modbus TCP slave. Od strony Mod-
bus moduł w sposób ciągły odpytuje urządzenia Modbus slave i na bieżąco uaktualnia dane 
widziane przez urządzenia KNX.

Dostępne opcje:
IBOX-KNX-MBTcP-100  maks. 100 punktów zdefiniowanych w module, 5 urządzeń slave
IBOX-KNX-MBTcP-A  maks. 500 punktów zdefiniowanych w module, 5 urządzeń slave
IBOX-KNX-MBTcP-B  maks. 4000 punktów zdefiniowanych w module, 5 urządzeń slave

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 6 x LED
Przyciski 1 (programowanie KNX)
Konfiguracja LinkBoxEIB
Montaż Ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany
Port LON 1 x LON (TP-FT/10) zaciski
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 7 x LED
Przyciski 2
Konfiguracja LinkBoxEIB
Montaż ścienny, szyna DIN (EN60715 TH35)
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – LON

Interfejs KNX – Modbus TcP Master

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy KNX/EIB
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Moduł KNX - Modbus RTU umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w interfejs 
Modbus RTU slave oraz ich zarządzanie z poziomu systemu KNX/EIB. Zastosowanie w przy-
padku konieczności sterowania urządzeniami takimi jak: chillery, rooftopy, sterowniki fan coili, 
liczniki energii, pompy ciepła, sterowniki PLC itp. Połączenie z urządzeniami Modbus poprzez 
RS485 lub RS232. Od strony KNX moduł działa jak standardowe urządzenie KNX, zapewnia-
jąc komunikację z urządzeniami z interfejsem Modbus TCP slave. Od strony Modbus moduł 
w sposób ciągły odpytuje urządzenia typu slave i na bieżąco uaktualnia dane widziane przez 
urządzenia KNX. Moduł wykrywa brak odpowiedzi urządzenia.

Dostępne opcje:
IBOX-KNX-MBrTU-100  maks. 100 punktów, maks. 254 urządzeń
IBOX-KNX-MBrTU-A  maks. 500 punktów, maks. 254 urządzeń
IBOX-KNX-MBrTU-B  maks. 3000 punktów, maks. 254 urządzeń

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany

Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 6 x LED

Przyciski 1 (programowanie KNX)

Konfiguracja LinkBoxEIB

Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Moduł komunikacyjny IBOX-KNX-BAC pozwala na podłączenie urządzeń pracujących na magi-
strali BACnet z systemami działającymi w standardzie KNX - EIB. Interfejs jest też kompatybilny 
z urządzeniami klimatyzacyjnymi VRV firmy Daikin wyposażonymi w gateway DMS502B51 i urzą-
dzeniami zgodnymi z "BACnet ASHRAE 135 - 2001 Annex J - BACnet/IP protocol". Możliwa jest 
również integracja liczników, sterowników PLC, HMI. Od strony KNX moduł działa jak standardo-
we urządzenie KNX, które poprzez interfejs KNX-EIB z optoizolacją zapewnia dostęp do danych 
urządzeń z interfejsem BACnet/IP. Od strony BACnet moduł pracuje jako urządzenie typu Client, 
pozwalające na zapis i odczyt punktów innych urządzeń pracujących w sieci BACnet i udostęp-
niające te wartości urządzeniom KNX. Możliwy jest odczyt ciągły (polling) lub na żądanie (COV).

Dostępne opcje:
IBOX-KNX-BAc-100  maks. 100 punktów BACnet, 16 urządzeń BACnet IP
IBOX-KNX-BAc-A  maks. 500 punktów BACnet, 16 urządzeń BACnet IP
IBOX-KNX-BAc-B  maks. 4000 punktów BACnet, 16 urządzeń BACnet IP

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany

Port BAcNET IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), BACnet/IP

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 6 x LED

Przyciski 1 (programowanie KNX)

Konfiguracja LinkBoxEIB

Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – Modbus rTU Master

Interfejs KNX – BAcnet/IP client

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny IBOX-KNX-ENO-A1 umożliwia podłączenie urządzeń systemu automatyki 
EnOcean do systemów pracujących w standardzie EIB / KNX. Moduł pracuje na częstotliwości 
868 MHz. Moduł jest urządzeniem EnOcean, które wysyła i odbiera telegramy przesyłane pomię-
dzy elementami systemu EnOcean w granicach zasięgu łączności. W przypadku zmiany stanu 
w systemie urządzenie wysyła i odbiera telegramy magistrali KNX. Moduł umożliwia bezprzewo-
dową obsługę urządzeń klimatyzacyjnych firm Daikin (z modułem DK-AC-ENO-1, DK-RC-ENO-1) 
i Mitsubishi (z modułem ME-AC-ENO-1) oraz komunikację z innymi urządzeniami EnOcean, taki-
mi jak: przyciski, czujniki, czytniki kart, termostaty, kontrolery pokojowe itp.

Dostępne opcje:
IBOX-KNX-ENO-A1  868 MHz

Napięcie zasilania 20 - 31 V DC z magistrali KNX 

Pobór mocy 450mW 

Wskaźniki / wyświetlacze 1 x LED (programowanie) 

Przyciski 1 (programowanie) 

Firmware stały 

Port KNX 1 x KNX TP1 

Montaż ściana lub odrębna obudowa 

Wymiary obudowy 71 x 71 x 27 mm 

Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – ENO – A1

Moduł komunikacyjny ME-AC-KNX-1-v2 umożliwia podłączenie pojedynczych domowych 
urządzeń klimatyzacyjnych (w tym serii „Mr. Slim”) firmy Mitsubishi Electric do systemów 
pracujących w standardzie KNX-EIB. Moduł jest podłączany bezpośrednio do magistrali KNX 
– EIB oraz do złącza portu klimatyzatora: CN92 lub CN105. Kabel połączeniowy dostarczany 
jest w zestawie. Małe gabaryty modułu umożliwiają jego instalację wewnątrz sterowanego 
urządzenia. Może działać równolegle z pilotem. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowa-
nia i monitorowania pracy klimatyzatora, w tym dostęp do: funkcji włączenia i wyłączenia, 
nastawy temperatury, temperatury otoczenia, trybu pracy, prędkości wentylatora, ustawie-
nia żaluzji, licznika godzin pracy, alarmów, itd... Dodatkowo umożliwia zaprogramowanie 
5 scen (kompletów nastaw) do wykorzystania podczas eksploatacji. Uruchamianie i konfigu-
racja modułu odbywa się z użyciem oprogramowania ETS.

Dostępne opcje:
ME-Ac-KNX-1-v2  1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Mitsubishi

Napięcie zasilania 29 V DC z magistrali KNX

Port KNX 1 x KNX TP1

Konfiguracja ETS

Montaż wewnątrz klimatyzatora lub w odrębnej obudowie

Wymiary 59 x 36 x 21 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – Mitsubishi Electric Ac M i Mr. Slim

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy KNX/EIB – klimatyzacja
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Interfejs KNX - Mitsubishi Electric Ac M i Mr. Slim, 4 wejścia binarne

Moduł komunikacyjny ME-AC-KNX-1i umożliwia podłączenie pojedynczych domowych urzą-
dzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń serii Mr.Slim firmy Mitsubishi Electric do systemów pra-
cujących w standardzie KNX-EIB. Moduł jest podłączany bezpośrednio do magistrali KNX – EIB 
oraz do złącza portu klimatyzatora (CN92 – Mr.Slim; CN105 – pozostałe). Małe gabaryty modu-
łu umożliwiają jego instalację wewnątrz sterowanego urządzenia. Baza danych z urządzenia 
wyposażona jest w kompletny zestaw obiektów komunikacyjnych umożliwiających, prostą 
i szybką integrację z wykorzystaniem podstawowych obiektów, do najbardziej zaawansowa-
nej integracji z monitorowaniem i sterowaniem wszystkimi parametrami jednostki klimatyza-
cyjnej. Dodatkowo umożliwia zaprogramowanie scen (kompletów nastaw) do wykorzystania 
podczas eksploatacji. Umożliwia użycie danych z czujnika temperatury KNX do sterowania kli-
matyzacją. Cztery bezpotencjałowe wejścia binarne umożliwiają integrację wielu typów urzą-
dzeń zewnętrznych. Mogą być używane do przełączania, ściemniania, sterowania żaluzjami 
i wiele innych. Konfiguracja modułu oraz wyjść z użyciem oprogramowania ETS.

Dostępne opcje:
ME-Ac-KNX-1i 4 wejścia binarne, 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Mitsu-

bishi Electric

Napięcie zasilania 29V DC, z magistrali KNX
Port KNX 1 x KNX TP-1
Port G50 1 x Ethernet 10BT (RJ45), protokół XML
Wejścia 4 x binarne
Wskaźniki 1 x LED (programowanie)
Przyciski 1 x KNX
Konfiguracja ETS
Montaż wewnątrz klimatyzatora
Wymiary 59 x 45 x 21 mm
Stopień ochrony IP20

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejs KNX – Mitsubishi Electric G50 city Multi

Moduł komunikacyjny ME-AC-KNX umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych serii 
"City Multi" firmy Mitsubishi Electric do systemów pracujących w standardzie instabus KNX-
-EIB. Jest kompatybilny z urządzeniami wyposażonymi w gateway G-50A (GB-50A, AG-150A 
lub GB-50ADA). Moduł zapewnia komunikację z dwoma urządzeniami G50 poprzez protokół 
XML, udostępniając sygnały wszystkich klimatyzatorów (do 100) urządzeniom pracującym 
w systemie KNX.  Od strony KNX moduł działa jak standardowe urządzenie KNX, które poprzez 
interfejs KNX/EIB z optoizolacją zapewnia dostęp do danych.

Dostępne opcje:
ME-Ac-KNX-15  maks. 1 gateway G50 i 15 grup wewn. urządzeń klimatyza-

cyjnych
ME-Ac-KNX-100  maks. 2 gateway'e G50 i 100 grup wewn. urządzeń klimaty-

zacyjnych

Napięcie zasilania 9 – 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany
Port G50 1 x Ethernet 10BT (RJ45), protokół XML
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 6 x LED
Przyciski 1 (programowanie KNX)
Konfiguracja LinkBoxEIB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny DK-RC-KNX-1 umożliwia monitorowanie pracy i sterowanie urzą-
dzeń klimatyzacyjnych serii SKY Air oraz VRV firmy DAIKIN za pomocą systemów auto-
matyki pracujących w standardzie KNX-EIB. Połączenie bezpośrednie do złącza P1/P2, lub 
poprzez sterownik przewodowy BRC1xx (BRC1D52, BRC1D51A, BRC2C51- jako slave) albo 
sterownik bezprzewodowy BRC4xx (BRC4C61, BRC4C62 – jako master). Moduł jest pod-
łączany bezpośrednio do magistrali KNX - EIB oraz panelu sterującego klimatyzatora (ka-
bel w zestawie). Maksymalna długość połączenia: moduł - panel sterujący - klimatyzator 
może wynosić do 500 metrów. Małe gabaryty umożliwiają jego instalację wewnątrz szafy 
elektrycznej lub sterującej. Po podłączeniu modułu możliwa jest praca z jedną lub dwoma 
nastawami temperatury (chłodzenie, ogrzewanie) oraz wykorzystywanie do sterowania 
klimatyzatorem danych z czujnika temperatury KNX.

Dostępne opcje:
DK-rc-KNX-1  1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Daikin

Napięcie zasilania 29 V DC z magistrali KNX

Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB)

Wskaźniki 1 x LED

Przyciski 1 (programowanie)

Konfiguracja ETS

Montaż szafa elektryczna lub odrębna obudowa

Wymiary 70 x 70 x 28 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – Daikin Ac SKy / VrV

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny DK-AC-KNX-1 zapewnia pełną dwukierunkową komunikację umoż-
liwiając monitorowanie pracy i sterowanie pojedynczych domowych urządzeń klimatyza-
cyjnych firmy DAIKIN za pomocą systemu KNX-EIB. Moduł jest kompatybilny z wszystkimi 
modelami serii: FTXR-E, CTXU-G, FTXG-E, FTXS-G, FTXS-F, FVXS-F, FLXS-B, FDXS-E i FDXS-C. 
Możliwa instalacja wewnątrz sterowanego urządzenia. Połączenie poprzez złącze S21. Mo-
duł jest podłączany bezpośrednio do magistrali KNX EIB oraz do układu elektronicznego 
klimatyzatora za pomocą dołączonego do zestawu przewodu. Moduł zapewnia pełne moż-
liwości zarządzania i monitorowania pracy klimatyzatora. Dodatkowo do sterowania klima-
tyzatorem można wykorzystać dane z czujnika temperatury KNX.

Dostępne opcje:
DK-Ac-KNX-1  1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Daikin

Napięcie zasilania 29 V DC z magistrali KNX

Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB)

Wskaźniki 1 x LED

Przyciski 1 (programowanie)

Konfiguracja ETS

Montaż W obudowie klimatyzatora,

Wymiary 21 x 36 x 59 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – Daikin Ac (Domestic Line)

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny DK-AC-KNX-1i zapewnia pełną dwukierunkową komunikację umoż-
liwiając monitorowanie i sterowanie pojedynczych domowych urządzeń klimatyzacyjnych 
firmy Daikin za pomocą systemu KNX. Możliwa jest instalacja wewnątrz sterowanego urzą-
dzenia. Moduł jest podłączany bezpośrednio do magistrali KNX – EIB oraz do złącza portu 
klimatyzatora (S21). Umożliwia użycie danych z czujnika temperatury KNX do sterowania 
klimatyzacją. Cztery bezpotencjałowe wejścia binarne umożliwiają integrację wielu typów 
urządzeń zewnętrznych. Mogą być używane do przełączania, ściemniania, sterowania ża-
luzjami, i wiele innych. Baza danych wyposażona jest w kompletny zestaw obiektów ko-
munikacyjnych umożliwiających, prostą i szybką integrację z wykorzystaniem podstawo-
wych obiektów, do najbardziej zaawansowanej integracji z monitorowaniem i sterowaniem 
wszystkimi parametrami jednostki klimatyzacyjnej. Konfiguracja modułu oraz wyjść z uży-
ciem oprogramowania ETS.

Dostępne opcje:
DK-Ac-KNX-1i 4 wejścia binarne, 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Daikin

Napięcie zasilania 29V DC, z magistrali KNX
Port KNX 1 x KNX TP-1
Wejścia 4 x binarne
Wskaźniki 1 x LED (programowanie)
Przyciski 1 x KNX
Konfiguracja ETS
Montaż wewnątrz klimatyzatora
Wymiary 59 x 45 x 21 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – Daikin Ac (Domestic Line), 4 wejścia binarne

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł Moduł komunikacyjny SM-AC-KNX umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyj-
nych firmy Samsung do systemów pracujących w standardzie KNX-EIB. Jest kompatybilny 
z systemami wyposażonymi w jeden z interfejsów RS485 firmy Samsung: MIM-B13A, MIM-
-B13B, MIM-B04A. Każdy interfejs MIM jest podłączony do jednej jednostki zewnętrznej, co 
umożliwia dostęp do wszystkich jednostek wewnętrznych do niego podłączonych (do 128 
jednostek wewnętrznych). Od strony KNX moduł działa jak standardowe urządzenie KNX, 
które poprzez interfejs KNX-EIB z optoizolacją zapewnia dostęp do danych urządzeń klima-
tyzacyjnych. Od strony urządzeń Samsung moduł może komunikować się z 16 interfejsami 
MIM poprzez łącze RS485. Wszystkie podłączone urządzenia są w pełni zintegrowane z sys-
temem automatyki KNX – EIB.

Dostępne opcje:
SM-Ac-KNX-4  maks. 4 jednostki wewn. i 16 interfejsów MIM
SM-Ac-KNX-8  maks. 8 jednostek wewn. i 16 interfejsów MIM 
SM-Ac-KNX-16  maks. 16 jednostek wewn. i 16 interfejsów MIM
SM-Ac-KNX-64  maks. 64 jednostki wewn. i 16 interfejsów MIM
SM-Ac-KNX-128  maks. 128 jednostek wewn. i 16 interfejsów MIM

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany
Port rS485 MIM 1 x RS485 (zaciski)
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 6 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Konfiguracja LinkBoxEIB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – Samsung Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny LG-AC-KNX umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych firmy LG 
do systemów pracujących w standardzie KNX-EIB. Jest kompatybilny z urządzeniami wyposażo-
nymi w interfejs PI485 (RS485) firmy LG (moduł PMNFP14A0 i PMNFP14A1). Od strony KNX moduł 
działa jak standardowe urządzenie KNX, które poprzez interfejs KNX-EIB z optoizolacją zapewnia 
dostęp do danych urządzeń klimatyzacyjnych. Moduł podłączany jest bezpośrednio do portu ma-
gistrali EIA485 jednostek zewnętrznych LG. Wszystkie podłączone urządzenia są w pełni zintegro-
wane z systemem automatyki KNX – EIB.

Dostępne opcje:
LG-Ac-KNX-4 maks. 4 jednostki wewn. LG
LG-Ac-KNX-8  maks. 8 jednostek wewn. LG
LG-Ac-KNX-16  maks. 16 jednostek wewn. LG
LG-Ac-KNX-64  maks. 64 jednostki wewn. LG

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC 
Pobór mocy 1,4 W
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany 
Port rS485 MIM 1 x RS485 (zaciski), LG
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED + 1 (programowanie) 
Przyciski 1 (programowanie)
Firmware możliwy upgrade przez port serwisowy 
Montaż szyna DIN 35 mm 
Wymiary obudowy 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – LG Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny PA-AC-KNX-1i umożliwia podłączenie domowych urządzeń klimatyza-
cyjnych firmy Panasonic do systemów pracujących w standardzie instabus KNX-EIB. Moduł jest 
podłączany bezpośrednio do magistrali KNX - EIB oraz do klimatyzatora. Małe gabaryty umożli-
wiają jego instalację wewnątrz sterowanego urządzenia. Możliwy jest także montaż w odrębnej 
obudowie. Może działać równolegle z pilotem. Moduł zasilany jest z magistrali KNX i nie wymaga 
żadnego dodatkowego źródła zasilania. Komunikacja z klimatyzatorem odbywa się za pomocą 
gotowego kabla dostarczanego w zestawie razem z modułem. Kabel podłączany jest do złącza 
CN-CNT na płycie drukowanej klimatyzatora. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i mo-
nitorowania pracy klimatyzatora, oraz takie funkcje jak: zliczanie godzin pracy, wykorzystanie od-
czytu z zewnętrznego czujnika temperatury, programowanie scen (kompletów nastaw) do wyko-
rzystania podczas eksploatacji. 

Dostępne opcje:
PA-Ac-KNX-1i 4 wejścia binarne, 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzato-

ra Panasonic

Napięcie zasilania 29 V DC, z magistrali KNX
Port KNX 1 x KNX TP-1
Wejścia 4 x binarne
Wskaźniki 1 x LED (programowanie)
Przyciski 1 x KNX (programowanie)
Konfiguracja ETS
Montaż wewnątrz klimatyzatora
Wymiary 59 x 45 x 21 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs KNX – PANASONIc Ac, 4 wejścia binarne

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-KNX umożliwia integrację i komunikację urządzeń pracujących 
na magistrali KNX-EIB z systemami sterowania z komunikacją Modbus. Typowym zastosowaniem 
jest integracja układów sterowania oświetleniem KNX z centralnym systemem zarządzania budyn-
kiem (BMS lub SCADA) opartym o Modbus. Od strony KNX moduł działa jak standardowe urzą-
dzenie KNX. Moduł jest wyposażony w wewnętrzny układ optoizolacji i może być podłączany bez-
pośrednio do magistrali KNX-EIB. W pamięci modułu przechowywane są wartości punktów KNX 
zgodnie z tabelą konfiguracyjną. Każdy z tych punktów może być zapisywany i odczytywany przez 
urządzenia Modbus master. Moduł pracuje zarówno z systemami Modbus RTU (magistrala RS232 / 
RS485) jak i systemami Modbus TCP (Ethernet), jako urządzenie Modbus slave utrzymując komuni-
kację z systemami BMS, SCADA, sterownikami DDC i PLC.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-KNX-100 maks. 100 punktów
IBOX-MBS-KNX-A maks. 500 punktów
IBOX-MBS-KNX-B maks. 3000 punktów

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232, 1 x RS485
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT RJ45.
Port KNX 1 x KNX TP1
Wskaźniki 8 x LED
Przyciski 1 x KNX programowanie
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server – KNX

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy MODBUS

Moduł komunikacyjny PA-RC-KNX-1i umożliwia podłączenie domowych urządzeń klimatyzacyj-
nych serii FS i FSM firmy Panasonic do systemów pracujących w standardzie instabus KNX-EIB. 
Moduł jest podłączany bezpośrednio do magistrali KNX - EIB oraz do klimatyzatora. Małe gaba-
ryty umożliwiają jego instalację wewnątrz sterowanego urządzenia. Możliwy jest także montaż 
w odrębnej obudowie. Moduł zasilany jest z magistrali KNX i nie wymaga żadnego dodatkowego 
źródła zasilania. Komunikacja z klimatyzatorem odbywa się za pomocą gotowego kabla dostar-
czanego w zestawie razem z modułem.  Kabel podłączany jest bezpośrednio do zacisków A/B 
na płycie drukowanej klimatyzatora lub do pilota sterującego Panasonic. Moduł zapewnia pełne 
możliwości sterowania i monitorowania pracy klimatyzatora, oraz funkcje takie jak: zliczanie go-
dzin pracy, wykorzystanie odczytu z zewnętrznego czujnika temperatury, programowanie scen 
(kompletów nastaw) do wykorzystania podczas eksploatacji. Konfiguracja modułu oraz wyjść 
z użyciem oprogramowania ETS.

Dostępne opcje:
PA-rc-KNX-1i             4 wejścia binarne, 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzato-

ra Panasonic 
Napięcie zasilania 29 V DC z magistrali KNX 
Port KNX 1 x KNX TP1 
Wejścia 4 x binarne
Wskaźniki 1 x LED (programowanie)
Przyciski 1 (programowanie) 
Konfiguracja ETS
Montaż obudowa klimatyzatora lub odrębna obudowa
Wymiary obudowy 70 x 45 x 28 mm

Interfejs KNX – PANASONIc rc, seria FS i FSM, 4 wejścia binarne

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-LON pozwala na integrację systemów klimatyzacyjnych z inter-
fejsem LON (Daikin, Mitsubishi Electric, LG Electronics, Toshiba, Fujitsu ...) z centralnym systemem 
zarządzania budynkiem (BMS, SCADA, PLC, AMX, Creston ...) opartym o Modbus. Moduł pracuje 
zarówno z systemami Modbus RTU (magistrala RS232 / RS485) jak i systemami Modbus TCP (Ether-
net), jako urządzenie Modbus slave. Moduł obsługuje żądania zapisu i odczytu ze strony urządzeń 
Modbus, odpowiednio udostępniając i zapisując dane. Od strony LON moduł umożliwia zapis i od-
czyt zmiennych (SNVTs). Moduł w sposób ciągły odpytuje urządzenia LON i udostępnia te dane 
poprzez interfejs Modbus. Wartości SNTV mogą być odczytywane i zapisywane ze strony Modbus. 
Urządzenia LON mogą być adresowane z użyciem „Neuron-Id” (adresu fizycznego) lub „subnet/
node” dla uruchamianych urządzeń. Możliwość zadeklarowania urządzenia jako „uruchamianego” 
pozwala na uniknięcie konieczności używania kosztownych narzędzi programowych tj. LonMaker.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-LON-100 maks. 100 punktów, 64 urządzenia LON
IBOX-MBS-LON-A   maks. 500 punktów, 64 urządzenia LON
IBOX-MBS-LON-B  maks. 3000 punktów, 128 urządzeń LON

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232, 1 x RS485
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP
Port LON 1 x LON (TP-FT/10)
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 8 x LED
Przyciski 1
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server – LON

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny Modbus Server - M-Bus umożliwia odczyt liczników wyposażonych w ma-
gistralę M - Bus (EN 13757-3) przez dowolne urządzenie Modbus master albo Modbus client (SCA-
DA, BMS, PLC, HMI). Moduł współpracuje zarówno z systemami Modbus RTU (magistrala RS232/
RS485) jak i systemami Modbus TCP (Ethernet). Umożliwia odczyt różnorakich liczników M-Bus tj: 
liczniki: wody, ciepła, energii, mocy, przepływu, temperatury, ciśnienia, czasu, itp. przez systemy 
nadzoru i urządzenia automatyki (SCADA, BMS, sterowniki DDC i PLC) Moduł IntesisBox odpytuje 
liczniki (pojedynczo lub grupowo) w sposób ciągły lub na żądanie urządzenia Modbus master, 
zbierając odczyty wartości wewnętrznych punktów licznika i aktualizując ich wartości w pamięci 
modułu i udostępniając je do odczytu przez urządzenia Modbus master. Moduł IntesisBox wyma-
ga zastosowania zewnętrznego konwertera magistrali M-Bus na RS232 lub RS485, który oprócz 
konwersji poziomów elektrycznych zasila interfejsy liczników umożliwiając, w zależności od mo-
delu konwertera, podłączanie różnej liczby liczników (3, 20, 60, 120 albo 250 liczników).

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-MBUS-100 maks. 10 liczników i 100 punktów
IBOX-MBS-MBUS-A maks. 60 liczników i 600 punktów
IBOX-MBS-MBUS-B maks. 500 liczników i 2000 punktów

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1x RS485
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP
Port M-BUS 1 x RS232, 1 x RS485
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 7 x LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server – M-BUS

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-BAC umożliwia podłączanie urządzeń z interfejsem BACnet/IP 
do systemów sterowania i nadzoru pracujących w standardzie Modbus. Jest kompatybilny z urzą-
dzeniami Daikin posiadającymi gateway DMS502B51 i urządzeniami zgodnymi z „BACnet ASH-
RAE 135 – 2001 Annex J – BACnet/IP protocol” i pozwala na ich zarządzanie np. z systemów BMS 
i SCADA. Od strony BACnet moduł pracuje jako urządzenie BACnet client i umożliwia zapis i odczyt 
punktów sieci BACnet. Moduł w sposób ciągły uaktualnia stan punktów urządzeń BACnet poprzez 
odpytywanie lub zapytania COV. Każdy z tych punktów jest dostępny do zapisu i odczytu przez 
urządzenia Modbus. Moduł pracuje zarówno z systemami Modbus RTU (magistrala RS232 / RS485) 
jak i systemami Modbus TCP (Ethernet), jako urządzenie Modbus slave. Moduł obsługuje żądania 
zapisu i odczytu ze strony urządzeń Modbus, odpowiednio udostępniając i zapisując dane.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-BAc-100  maks. 100 punktów BACnet, 1 urządzenie BACnet IP
IBOX-MBS-BAc-A   maks. 500 punktów BACnet, 1 urządzenie BACnet IP
IBOX-MBS-BAc-B  maks. 4000 punktów BACnet, 16 urządzeń BACnet IP

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP 
i BAcNET IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP & BACnet/IP

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server– BAcNET/IP client

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-BACMSTP umożliwia podłączanie urządzeń z interfejsem BAC-
net/MSTP do systemów sterowania i nadzoru pracujących w standardzie Modbus. Pozwala na 
ich zarządzanie np. z systemów BMS i SCADA. Od strony BACnet moduł pracuje jako urządzenie 
BACnet client i umożliwia zapis i odczyt punktów sieci BACnet. Moduł w sposób ciągły uaktualnia 
stan punktów urządzeń BACnet poprzez odpytywanie lub zapytania COV. Każdy z tych punktów 
jest dostępny do zapisu i odczytu przez urządzenia Modbus. Moduł pracuje zarówno z systemami 
Modbus RTU (magistrala RS232 / RS485) jak i systemami Modbus TCP (Ethernet), jako urządzenie 
Modbus slave. Moduł obsługuje żądania zapisu i odczytu ze strony urządzeń Modbus, odpowied-
nio udostępniając i zapisując dane.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-BAcMSTP-100 maks. 100 punktów BACnet, 64 urządzenie BACnet/MSTP
IBOX-MBS-BAcMSTP-A maks. 500 punktów BACnet, 64 urządzenie BACnet/MSTP
IBOX-MBS-BAcMSTP-B maks. 4000 punktów BACnet, 64 urządzeń BACnet/MSTP

Napięcie zasilania 9 - 24 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP & BACnet/IP
i BAcNET/MSTP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP & BACnet/MSTP
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server – BAcnet/MSTP 

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny Modbus TCP Server – Modbus RTU Master pozwala na jednocze-
sną komunikację wielu urządzeń Modbus TCP Master z urządzeniami Modbus RTU Slave. 
Wszystkie telegramy z magistrali Modbus TCP są konwertowane bezpośrednio do standardu 
Modbus RTU i odwrotnie. Port TCP modułu działa jako slave, a port RTU jako master. W przy-
padku podłączenia więcej niż jednego urządzenia Modbus TCP master, moduł obsługuje 
kolejkowanie zapewniając wszystkim urządzeniom dostęp do magistrali RTU. Uruchamianie 
i bardzo prosta konfiguracja modułu odbywa się z użyciem oprogramowania LinkBoxMB do-
starczanego razem z modułem bez dodatkowych kosztów. Ustawienia wymaga tylko adres 
IP, maska sieci, szybkość RS232 / RS485 oraz bity parzystości i stopu.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-TcP2rTU konwersja telegramów ModBus TCP na ModBus RTU

Interfejs Modbus4Slave pozwala na wymianę danych pomiędzy 2,3 lub 4 niezależnymi in-
stalacjami Modbus. Posiada 2 porty Modbus RTU Slave (RS232/RS485) oraz 2 porty Modbus 
TCP Slave (do 2 urządzeń Modbus TCP Master ).

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-4SLAVE

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)

Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 5 x LED

Konfiguracja LinkBoxMB

Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port MODBUS rTU 2 x RS232 (męski DB9), 2 x RS485 (zaciski)

Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 7 x LED

Konfiguracja LinkBoxMB

Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS TcP Server – MODBUS rTU Master

Interfejs Modbus – 4Slave

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-DALI umożliwia podłączanie systemu oświetlenia DALI  do 
systemów sterowania i nadzoru pracujących w standardzie Modbus. Moduł pracuje zarów-
no w systemie Modbus RTU (magistrala RS232 / RS 485) jak również Modbus TCP (Ethernet). 
Moduł oferuje pełną kontrolę nad urządzeniami DALI pozwalając na cyfrową kontrolę rze-
czywistego poziomu zasilania (ściemnianie), kontrola pojedynczych i grupowych scen (do 
16 scen), korzystania ze zdefiniowanych parametrów ściemniania, aktualne raporty. Jeden 
kanał Dali obsługuje do 64 opraw oświetleniowych DALI. Każdy kanał posiada pamięć prze-
chowującą własne wartości konfiguracyjne. Wartości te można odczytać, ustawić i zmienić 
używając oprogramowania LinkBoxMB.

Dostępne opcje: 
IBOX-MBS-DALI maks. 64 oprawy oświetleniowe DALI

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-ATERSA pozwala na integrację falowników (inwerterów) 
systemu fotowoltaicznego wraz z pozostałymi urządzeniami instalacji. Pracuje w systemie 
Modbus RTU (magistrala RS232 / RS485) jak i systemami Modbus TCP. Wszystkie odczytane 
wartości są przechowywane w pamięci do wykorzystania w dowolnym momencie. Moduł 
może obsłużyć do 99 urządzeń. Konfigurowany jest za pomocą oprogramowania LinkBo-
xMB.

Dostępne opcje: 
IBOX-MBS-ATErSA maks. 99 urządzeń

Napięcie zasilania 230 V AC lub zasilanie z magistrali
Pobór mocy 6W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP
Port DALI 1 x DALI (elektrycznie izolowany)
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 9 x LED
Przyciski 1
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż ścienny lub szyna DIN 
Wymiary 159 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 9 – 24 V DC lub 24 V AC
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP Modbus TCP
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż szyna DIN 
Stopień ochrony IP20

Interfejs Modbus – DALI

Interfejs Modbus – ATErSA system fotowoltaiczny

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-FIDELIO_IP umożliwia podłączanie systemu hotelowego 
Micros Fidelio z interfejsem FIAS do systemów sterowania i nadzoru pracujących w standar-
dzie Modbus. Typowym zastosowaniem jest integracja systemu hotelowego z centralnym 
systemem zarządzania budynkiem (BMS, SCADA, PLC,...) opartym o Modbus. Moduł pracuje 
z systemami Modbus RTU (magistrala RS232 / RS485) jako slave i z systemami Modbus TCP 
(Ethernet) jako server. 
Moduł IBOX-MBS-FIDELIO_IP jest podłączany do interfejsu FIAS ( Fidelio Interface Applica-
tion Specification ) systemu hotelowego łączem TCP/IP. Monitorowanie zajętości pokoju 
(checked-in, checked-out) odbywa się poprzez niezależne rejestry Modbus. Numer rejestru 
identyfikuje pokój. Wartość rejestru odzwierciedla stan pokoju. Możliwy jest monitoring do 
1500 pokoi. Konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta i wymaga tylko wprowadzenia para-
metrów komunikacyjnych (adres IP itp.).

Dostępne opcje: 
IBOX-MBS-FIDELIO_IP maks.1500 pokoi

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP i FIDELIO 
(TcP/IP) 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP & BACnet/IP

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż ścienny lub szyna DIN 
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs Modbus – FIDELIO_IP system hotelowy

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy MODBUS – klimatyzacja

Moduł komunikacyjny ME-AC-MBS-1 umożliwia podłączenie pojedynczych domowych urzą-
dzeń klimatyzacyjnych (w tym serii “Mr.Slim”) firmy Mitsubishi Electric do systemów pracujących 
w standardzie Modbus RTU. Moduł jest podłączany bezpośrednio do magistrali RS-485 (Modbus 
RTU) oraz do złącza portu klimatyzatora: CN92 lub CN105. Kabel połączeniowy dostarczany jest 
w zestawie. Małe gabaryty modułu umożliwiają jego instalację wewnątrz sterowanego urzą-
dzenia. Nie wymaga odrębnego zasilania. Może działać równolegle z pilotem. Moduł zapewnia 
pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy klimatyzatora, w tym dostęp do: funkcji włą-
czenia i wyłączenia nastawy temperatury, trybu pracy, prędkości wentylatora, ustawienia żaluzji, 
itd... Uruchamianie i konfiguracja modułu odbywa się z użyciem rejestrów Modbus lub przełącz-
ników typu DIP na obudowie modułu.

Dostępne opcje:
ME-Ac-MBS-1 1 moduł przeznaczony jest dla 1 klimatyzatora Mitsubishi 

Electric
ME-Ac-MBS-1-2I1O 2 wejścia i jedno wyjście binarne, 1 moduł przeznaczony jest 

dla 1 klimatyzatora Mitsubishi Electric

ME-Ac-MBS-1 ME-Ac-MBS-1-2I1O
Napięcie zasilania z urządzenia Mitsubishi
Port MODBUS rTU 1x RS485 (zaciski)
Wejścia/Wyjścia cyfrowe – 2 x wej. i 1 x wyj. binarne
Wskaźniki/wyświetlacze 1 x LED
Przyciski 16 x DIP

Konfiguracja z użyciem rejestrów Modbus lub przełączników typu DIP na 
obudowie modułu

Montaż wewnątrz klimatyzatora lub w odrębnej obudowie
Wymiary 93 x 53 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs Modbus – Mitsubishi Electric Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny GSM ME-AC-SMS-32 umożliwia monitorowanie i sterowanie urządzenia-
mi klimatyzacyjnymi serii “Mr.Slim” firmy Mitsubishi Electric za pomocą SMS-a wysłanego z tele-
fonu komórkowego. Moduł GSM wysyła informacje maksymalnie do 32 modułów ME-AC-MBS-1. 
Moduł komunikuje się z urządzeniami za pomocą magistrali Modbus RTU (RS232/RS/485). Mo-
duł GSM stale monitoruje wewnętrzne parametry pracy i stanu urządzeń klimatyzacyjnych, w ra-
zie awarii może od razu powiadomić o niej wysyłając wiadomość SMS do jednego lub więcej od-
biorców. Moduł pozwala na skonfigurowanie listy numerów telefonów z dostępem do systemu, 
pozostałe numery nie mają dostępu do systemu.

Dostępne opcje:
ME-Ac-SMS-232  maks. 32 moduły ME-AC-MBS-1

Moduł komunikacyjny ME-AC-MBS umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych serii "City 
Multi" firmy Mitsubishi Electric do systemów nadzorczych (BMS, SCADA, PLC) pracujących w 
standardzie Modbus. Wymogiem kompatybilności jest wyposażenie systemu klimatyzacji w ga-
teway G-50A lub GB-50A. Moduł zapewnia komunikację z maksymalnie czterema urządzeniami 
typu G50 poprzez protokół XML, udostępniając sygnały wszystkich klimatyzatorów poprzez in-
terfejs Modbus slave. Każdy sygnał jest predefiniowanym stałym adresem Modbus. Moduł może 
być skonfigurowany do jako Modbus RTU RS232, Modbus RTU RS485 lub Modbus TCP.

Dostępne opcje:
ME-Ac-MBS-50 maks. 1 gateway G50 i 50 grup City Multi
ME-Ac-MBS-100 maks. 2 gateway’e G50 i 100 grup City Multi

Napięcie zasilania 110 – 230 V AC
Pobór mocy 15 W
Port rS485 1 x RS485
Port GSM Quad Band GSM 850/900/1800/1900 MHz
Port serwisowy 1x RS232 (DB9 żeński)
Wskaźniki 1 x LED
Wyjścia GSM 4 x EGSM850 & EGSM900, 1x GSM1800 & GSM1900
Karta SIM SIM 3 V, 1.8 V
Konfiguracja SMS
Montaż ścienny
Wymiary 88 x 136 x 37 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP i G50 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20
Napięcie zasilania z urządzenia Mitsubishi
Port MODBUS rTU 1 x RS485 (zaciski)
Wskaźniki / wyświetlacze 1 x LED
Przyciski 16 x DIP (programowanie)

Konfiguracja z użyciem rejestrów Modbus lub przełączników typu DIP na 
obudowie modułu.

Montaż wewnątrz klimatyzatora lub w odrębnej obudowie
Wymiary 93 x 53 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs GSM – Mitsubishi Electric Ac

Interfejs MODBUS Server – Mitsubishi Electric Ac G50 city Multi

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacji MH-RC-MBS-1 umożliwia podłączenie pojedynczych urządzeń klimatyza-
cyjnych Mitsubishi Heavy Industries do systemów pracujących w standardzie Modbus RTU. 
Moduł jest podłączany bezpośrednio do magistrali RS-485 (Modbus RTU). Małe gabaryty mo-
dułu umożliwiają jego instalację wewnątrz sterowanego urządzenia. Klimatyzator może być 
sterowany równolegle z urządzeń Modbus i standardowego pilota podczerwieni. Moduł nie 
wymaga zewnętrznego zasilania. Podłączany jest bezpośrednio do zacisków X/Y płyty elektro-
nicznej klimatyzatora. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy 
klimatyzatora. Uruchamianie i konfiguracja modułu odbywa się z użyciem rejestrów Modbus 
lub przełączników typu DIP na obudowie modułu.

Dostępne opcje:
MH-rc-MBS-1 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Mitsubishi 

Heavy Industries

Moduł komunikacyjny DK-AC-MBS-1 umożliwia monitorowanie i sterowanie pojedynczych 
domowych urządzeń klimatyzacyjnych firmy Daikin za pomocą systemu Modbus. Klima-
tyzator może być sterowany równolegle z urządzeń Modbus (RTU) i standardowego pilota 
podczerwieni. Możliwa jest instalacja wewnątrz sterowanego urządzenia. Moduł nie wyma-
ga zewnętrznego zasilania. Moduł podłączany jest bezpośrednio do złącza S21 płyty elektro-
nicznej klimatyzatora kablem dostarczanym razem z modułem. Zapewnia pełne możliwości 
sterowania i monitorowania pracy klimatyzatora, w tym dostęp do funkcji: otwórz/zamknij 
okno, godziny pracy licznika, włącz/wyłącz urządzenie, włącz/wyłącz pilota itd... Uruchamianie 
i konfiguracja modułu odbywa się z użyciem rejestrów Modbus lub przełączników typu DIP na 
obudowie modułu.

Dostępne opcje:
DK-Ac-MBS-1 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Daikin

Napięcie zasilania z urządzenia Mitsubishi Heavy Industries
Port MODBUS rTU 1x RS485 (zaciski)
Wskaźniki/wyświetlacze 2 x LED
Przyciski 16 x DIP

Konfiguracja użyciem rejestrów Modbus lub przełączników typu DIP na 
obudowie modułu

Montaż ścienny, na szynie DIN lub wewnątrz klimatyzatora
Wymiary 93 x 53 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania z urządzenia Daikin
Port MODBUS rTU 1x RS485 (zaciski)
Przyciski 16 x DIP

Konfiguracja użyciem rejestrów Modbus lub przełączników typu DIP na 
obudowie modułu

Montaż ścienny, na szynie DIN lub wewnątrz klimatyzatora
Wymiary 93 x 53 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS – Mitsubishi Heavy Industries rc

Interfejs MODBUS – Daikin Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny DK-RC-MBS-1 umożliwia monitorowanie i sterowanie pojedynczych 
domowych urządzeń klimatyzacyjnych serii SKY i VRV firmy Daikin za pomocą systemu Mod-
bus. Klimatyzator może być sterowany równolegle z urządzeń Modbus i standardowego pilota 
podczerwieni. Możliwa jest instalacja wewnątrz sterowanego urządzenia. Moduł nie wymaga 
zewnętrznego zasilania. Podłączany jest bezpośrednio do zacisków P1/P2 płyty elektronicznej 
klimatyzatora. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy klimaty-
zatora, w tym dostęp do funkcji: otwórz/zamknij okno, godziny pracy licznika, włącz/wyłącz 
urządzenie, włącz/wyłącz pilota itd... Uruchamianie i konfiguracja modułu odbywa się z uży-
ciem rejestrów Modbus lub przełączników typu DIP na obudowie modułu.

Dostępne opcje:
DK-rc-MBS-1 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Daikin

Moduł komunikacyjny FJ-RC-MBS-1 umożliwia monitorowanie i sterowanie pojedynczych do-
mowych urządzeń klimatyzacyjnych firmy Fujitsu za pomocą systemu Modbus. Prosty i szybki 
w instalacji moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy klimatyzato-
ra, w tym dostęp do funkcji: otwórz/zamknij okno, godziny pracy licznika, włącz/wyłącz urzą-
dzenie, włącz/wyłącz pilota itd... Moduł nie wymaga oddzielnego źródła zasilania.

Dostępne opcje:
FJ-rc-MBS-1 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora

Napięcie zasilania z urządzenia Daikin

Port MODBUS rTU 1x RS485 (zaciski)

Przyciski 16 x DIP

Konfiguracja z użyciem rejestrów Modbus lub przełączników typu DIP na 
obudowie modułu

Montaż ścienny, na szynie DIN lub wewnątrz klimatyzatora

Wymiary 93 x 53 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania z urządzenia

Port MODBUS rTU 1x RS485 (zaciski)

Montaż wewnątrz klimatyzatora

Wymiary 93 x 53 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS rTU – Daikin Ac SKy i VrV

Interfejs MODBUS rTU – Fujitsu Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny SM-AC-MBS umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych firmy 
Samsung do systemów nadzorczych (BMS, SCADA, PLC, HMI, panele dotykowe) pracujących 
w standardzie Modbus. Wymogiem kompatybilności jest wyposażenie systemu klimatyzacji 
w  jeden z interfejsów RS485 firmy Samsung: MIM-B13A, MIM-B13A, MIM-B13B, MIM-B04A, 
Od strony urządzeń Samsung moduł SM-AC-MBS może komunikować się z 16 interfejsami 
MIM poprzez łącze RS485, udostępniając sygnały wszystkich klimatyzatorów poprzez interfejs 
Modbus slave. Każdy sygnał jest predefiniowanym stałym adresem Modbus. Moduł może być 
skonfigurowany do jako Modbus RTU RS232, Modbus RTU RS485 lub Modbus TCP.

Dostępne opcje:
SM-Ac-MBS-4 maks. 4 jednostki wewnętrzne Samsung
SM-Ac-MBS-8 maks. 8 jednostki wewnętrzne Samsung
SM-Ac-MBS-32 maks. 32 jednostki wewnętrzne Samsung
SM-Ac-MBS-64 maks. 64 jednostki wewnętrzne Samsung
SM-Ac-MBS-128 maks. 128 jednostek wewnętrznych Samsung

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port rS485 MIM 1 x RS485
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server – Samsung Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy MODBUS – centrale pożarowe

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-ESSER wykorzystywany jest do podłączenia central wykry-
wania pożaru ESSER do systemów wizualizacji i nadzoru pracujących w standardzie komuni-
kacyjnym Modbus (BMS, SCADA, PLC, HMI itp.). Komunikacja z systemem pożarowym odbywa 
się przy użyciu protokołu ESSER IDT przez łącze RS232 lub RS485. Po stronie systemu nad-
zorującego transmisja odbywa się przez Ethernet (Modbus TCP) lub łącze szeregowe RS232 / 
RS485 (Modbus RTU). Informacje o stanie poszczególnych elementów systemu wykrywania 
pożaru (czujki, wyjścia sterujące, strefy) są przyporządkowane do rejestrów Modbus zgodnie 
z konfigurowalną tablicą przyporządkowań adresów. Moduł umożliwia również przesyłanie 
do centrali komend takich jak kasowanie, odłączenie i test.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-ESSEr maks. 3000 punktów

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1x RS485
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port ESSEr 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 7 x LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server– ESSEr 8007/8008

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-XLS80 pozwala na podłączenie central wykrywania pożaru 
Honeywell XLS80 do systemów wizualizacji i nadzoru pracujących w standardzie Modbus np. 
BMS, SCADA, PLC, HMI. Do komunikacji z systemem wykrywania pożaru moduł wykorzystuje 
port RS232 zlokalizowany na płycie głównej lub optoizolowany port ISO-RS232 zlokalizowany 
na dodatkowej płycie centrali. Po stronie systemu nadzorującego transmisja odbywa się przez 
Ethernet (Modbus TCP) lub łącze szeregowe RS232 / RS485 (Modbus RTU). Informacje o stanie 
poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru (czujki, wyjścia sterujące) są przypo-
rządkowane do rejestrów Modbus zgodnie z konfigurowalną tablicą przyporządkowań adre-
sów i stanów. Moduł umożliwia również przesyłanie do centrali komend takich jak kasowanie, 
czy test elementów.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-XLS80 maks. 8 pętli i maks. 99 punktów na pętli

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1x RS485

Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)

Port XL80 1 x RS232 (męski DB9) lub optoizolowany ISO-RS232

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 7 x LED

Konfiguracja LinkBoxMB

Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server– Honeywell XLS 80

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-NID3000 umożliwia podłączenie central pożarowych No-
tifier ID3000, ID3002, ID60, ID50 do systemów pracujących wstandardzie komunikacyjnym 
Modbus (BMS, SCADA, PLC, HMI itp.) – głównie systemów wizualizacji i nadzoru. Do komuni-
kacji z systemem wykrywania pożaru moduł wykorzystuje port RS232 zlokalizowany na płycie 
głównej lub optoizolowany port ISO-RS232 zlokalizowany na dodatkowej płycie centrali. Po 
stronie systemu nadzorującego transmisja odbywa się przez Ethernet (Modbus TCP) lub łącze 
szeregowe RS232 / RS485 (Modbus RTU). Informacje o stanie poszczególnych elementów sys-
temu wykrywania pożaru (czujki, wyjścia sterujące) są przyporządkowane do rejestrów Mod-
bus zgodnie z konfigurowalną tablicą przyporządkowań adresów i stanów. Moduł umożliwia 
również przesyłanie do centrali komend takich jak kasowanie, czy test elementów.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-NID3000 maks. 8 pętli i maks. 99 punktów na pętli

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1x RS485

Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)

Port NOTIFIEr 1 x RS232 (męski DB9) lub optoizolowany ISO-RS232

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 7 x LED

Konfiguracja LinkBoxMB

Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server– Notifier ID3000 series

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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INTESIS

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-CERBERUS umożliwia podłączenie central wykrywania po-
żaru CERBERUS CS11 i CZ10 do systemów nadrzędnych pracujących w standardzie komuni-
kacyjnym Modbus (master lub client). Do komunikacji z systemem wykrywania pożaru moduł 
wykorzystuje interfejs RS232 podłączony do urządzenia gateway pracującego w standardzie 
ISO 1745 (np.MK7022). Po stronie systemu nadzorującego (SCADA, BMS) transmisja odbywa 
się przez Ethernet (Modbus TCP) lub łącze szeregowe RS232 / RS485 (Modbus RTU). Informa-
cje o stanie poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru są przyporządkowane 
do rejestrów Modbus zgodnie z konfigurowalną tablicą przyporządkowań adresów i stanów. 
Ładowanie danych systemu do tabeli odbywa się za pomocą oprogramowania pobierającego 
dane z plików konfiguracyjnych systemu Cerberus. Moduł umożliwia również przesyłanie do 
centrali komend takich jak potwierdzenie, kasowanie i test. Wartości używane przez Modbus 
do określenia tych komend są w pełni konfigurowalne. Występuje synchronizacja daty i czasu.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-cErBErUS maks. 5000 punktów

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1x RS485

Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)

Port cErBErUS 1 x RS232 (męski DB9)

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 7 x LED

Konfiguracja LinkBoxMB

Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server– Siemens cerberus

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-FC330A wykorzystywany jest do podłączenia centrali wy-
krywania pożaru Siemens (Alarmcom) FC330A do systemów wizualizacji i nadzoru pracują-
cych w standardzie komunikacyjnym Modbus (BMS, SCADA, PLC, HMI itp.). Do komunikacji 
z systemem wykrywania pożaru moduł wykorzystuje port RS232 centrali FC330A. Po stronie 
systemu nadzorującego transmisja odbywa się przez Ethernet (Modbus TCP) lub łącze szere-
gowe RS232 / RS485 (Modbus RTU). Informacje o stanie poszczególnych elementów syste-
mu wykrywania pożaru (wejścia, strefy, sygnały sterujące) są przyporządkowane do rejestrów 
Modbus zgodnie z konfigurowalną tablicą przyporządkowań adresów. Moduł umożliwia rów-
nież przesyłanie do centrali komend takich jak potwierdzenie i kasowanie alarmów.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-Fc330A

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1x RS485

Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)

Port Fc330A 1 x RS232 (męski DB9), FC330A

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 7 x LED

Konfiguracja LinkBoxMB

Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server – Siemens Fc330A

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Interfejsy BAcNET/IP

Moduł komunikacyjny BACnet/IP Server - M-Bus pozwala na odczyt liczników wyposażonych 
w magistralę M-Bus (EN 13757-3) przez systemy nadzoru i urządzenia automatyki (SCADA, BMS, 
PLC, DDI, HMI) oparte o BACnet/IP. Moduł umożliwia odczyt różnorakich liczników M-Bus takich 
jak np. liczniki wody, ciepła, energii, mocy, przepływu, temperatury, ciśnienia, czasu i inne. Moduł 
IntesisBox może odpytywać liczniki w sposób ciągły lub na żądanie urządzenia BACnet (pojedyn-
czo lub grupowo), zbierając odczyty wartości wewnętrznych punktów licznika. Po każdym odczy-
cie wartość wewnętrznych punktów modułu jest uaktualniana w pamięci modułu i jest dostęp-
na do odczytu przez urządzenia BACnet client przez „polling” lub żądania COV. Moduł IntesisBox 
wymaga zastosowania zewnętrznego konwertera magistrali M-Bus na RS232 lub RS485, który 
oprócz konwersji poziomów elektrycznych zasila interfejsy liczników umożliwiając, w zależności 
od modelu konwertera, podłączanie różnej liczby liczników (3, 20, 60, 120 albo 250 liczników).

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-MBUS-100 maks. 10 liczników i 100 punktów
IBOX-BAc-MBUS-A maks. 60 liczników i 600 punktów
IBOX-BAc-MBUS-B maks. 500 liczników i 2000 punktów

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port BAcNET IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port M-BUS 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED
Konfiguracja LinkBoxBacnet
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs BAcNET/IP Server – M-Bus

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny IBOX-MBS-GALAXY umożliwia podłączenie centrali alarmowej włama-
nia i napadu Ademco Galaxy do systemów pracujących w standardzie komunikacyjnym Mod-
bus (BMS, SCADA, PLC, HMI itp.) – głownie systemów wizualizacji i nadzoru. Do komunikacji 
z systemem alarmowym moduł wykorzystuje protokół SIA poprzez port RS232 centrali Galaxy. 
Po stronie systemu nadzorującego transmisja odbywa się przez Ethernet (Modbus TCP) lub 
łącze szeregowe RS232 / RS485 (Modbus RTU). Informacje o stanie poszczególnych elemen-
tów systemu alarmowego (grupy, strefy, wyjścia) są przyporządkowane do rejestrów Modbus 
zgodnie z konfigurowalną tablicą przyporządkowań adresów. Moduł umożliwia również prze-
syłanie do centrali komend takich jak kasowanie, wymuszenie uzbrojenia, omijanie stref.

Dostępne opcje:
IBOX-MBS-GALAXy

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1x RS485
Port MODBUS TcP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port rS232 1 x RS232 (męski DB9), Ademco SIA protocol
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 7 x LED
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs MODBUS Server – Ademco Galaxy

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny BACnet/IP Server – KNX umożliwia integrację I komunikację urządzeń 
pracujących na magistrali KNX-EIB z systemami sterowania pracujących z komunikacją BACnet. 
Typowym zastosowaniem jest integracja systemów sterowania opartych o KNX - EIB z systemem 
sterowania opartym o BACnet. Od strony BACnet moduł działa jako BACnet/IP Server, udostęp-
niając innym urządzeniom BACnet/IP Client dostęp (odczyt i zapis) do swoich punktów. Odczyt 
może odbywać się przez „polling” lub żądania COV. Od strony KNX moduł działa jak jeszcze jed-
no urządzenie KNX podłączone do magistrali (posiada optoizolację wewnętrzną). Każdy punkt 
modułu może być konfigurowany indywidualnie (odczytu, żądanie zapisu, automatyczne wy-
syłanie żądania zapisu przy zmianie wartości, wysyłanie żądania odczytu po resecie modułu lub 
magistrali). Dla każdego punktu może być zdefiniowana jeden główny adres oraz wiele różnych 
odbiorczych adresów grupowych.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-KNX-100 maks. 100 punktów zdefiniowanych w module
IBOX-BAc-KNX-A maks. 500 punktów zdefiniowanych w module
IBOX-BAc-KNX-B maks. 3000 punktów zdefiniowanych w module

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port BAcNET IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 6 LED
Przyciski 1 (programowanie KNX)
Konfiguracja LinkBoxEIB
Montaż ścienny lub szyna DIN (EN60715 TH35)
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs BAcNET/IP Server – KNX/EIB

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny BACnet/IP Server – Modbus RTU master umożliwia sterowanie urządze-
niami automatyki budynkowej (np. chillery, roof topy, sterowniki fan coili, liczniki energii, pompy 
ciepła, sterowniki itp.) z centralnego systemu zarządzania opartego o BACnet (np. SCADA, BMS, 
PLC, DDI, HMI). Od strony BACnet moduł udostępnia innym urządzeniom BACnet/IP odczyt swo-
ich punktów (przez „polling” lub żądania COV) i zapis do nich. Wartości wpisane do punktów mo-
dułu z urządzeń BACnet client poprzez moduł BACnet/IP Server są natychmiast przepisywane do 
odpowiednich rejestrów Modbus. Od strony Modbus moduł pracuje jako urządzenie Modbus 
master. W sposób ciągły odpytuje urządzenia Modbus slave, na bieżąco uaktualnia dane widzia-
ne przez urządzenia BACnet i udostępnia je przez interfejs BACnet/IP. Moduł może pracować 
urządzeniami RTU poprzez dwuprzewodową magistralę RS485 lub bezpośrednie połączenie 
RS232.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-MBrTU-100 maks. 100 punktów zdefiniowanych w module
IBOX-BAc-MBrTU-A maks. 500 punktów zdefiniowanych w module
IBOX-BAc-MBrTU-B maks. 3000 punktów zdefiniowanych w module

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC

Pobór mocy 1,4 W

Port BAcNET IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)

Port MODBUS rTU 1 x RS232 (męski DB9), 1 x RS485 (zaciski)

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)

Wskaźniki 5 x LED

Konfiguracja LinkBoxBacnet

Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa

Wymiary 107 x 105 x 58 mm

Stopień ochrony IP20

Interfejs BAcNET/IP Server – Modbus rTU Master

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny BACnet/IP Server – Modbus TCP master pozwala na podłączenie urzą-
dzeń takich jak chillery, roof topy, sterowniki fan coili, liczniki energii, pompy ciepła, sterowniki 
itp. do centralnego systemu zarządzania (SCADA, BMS, PLC, DDI, HMI) opartego o BACnet. Od 
strony BACnet moduł działa jako BACnet/IP Server, udostępniając innym urządzeniom BACnet/
IP Client dostęp (odczyt i zapis) do swoich punktów. Odczyt z urządzeń BACnet client może od-
bywać się przez „polling” lub żądania COV. Wartości wpisane do punktów modułu z urządzeń 
BACnet client są natychmiast przepisywane do odpowiednich rejestrów Modbus. Od strony 
Modbus moduł odpytuje w sposób ciągły urządzenia Modbus slave i na bieżąco uaktualnia 
dane widziane przez urządzenia BACnet oraz udostępnia je przez interfejs BACnet/IP.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-MBTcP-100  maks. 100 punktów zdefiniowanych w module
IBOX-BAc-MBTcP-A maks. 500 punktów zdefiniowanych w module
IBOX-BAc-MBTcP-B maks. 3000 punktów zdefiniowanych w module

Moduł komunikacyjny BACnet/IP Server - LON umożliwia integrację i komunikację urządzeń 
LonWorks z systemami sterowania pracującymi w oparciu o BACnet. Poprzez jego zastosowa-
nie urządzenia takie jak jednostki klimatyzacyjne, lokalne sterowniki automatyki i sterowniki 
układów oświetlenia mogą komunikować się i być sterowane z centralnego systemu zarzą-
dzania (SCADA, BMS, PLC, DDI, HMI) opartego o BACnet. Od strony BACnet moduł działa jako 
BACnet/IP Server, udostępniając innym urządzeniom BACnet/IP Client dostęp (odczyt i zapis) 
do swoich punktów. Odczyt z urządzeń BACnet client może odbywać się przez "polling" lub 
żądania COV. Od strony LON moduł umożliwia zapis i odczyt zmiennych (SNVTs). Moduł w spo-
sób ciągły odpytuje urządzenia LON i na bieżąco uaktualnia dane widziane przez urządzenia 
BACnet. Urządzenia LON mogą być adresowane z użyciem "Neuron-Id" (adresu fizycznego) 
lub "subnet/node" dla uruchamianych urządzeń. Możliwość zadeklarowania urządzenia jako 
"uruchamianego" pozwala na uniknięcie konieczności używania kosztownych narzędzi pro-
gramowych takich jak np. LonMaker.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-LON-100  maks. 100 punktów, 64 urządzenia LON
IBOX-BAc-LON-A maks. 500 punktów, 64 urządzenia LON
IBOX-BAc-LON-B maks. 3000 punktów, 128 urządzeń LON

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port MODBUS TcP 
i BAcNET IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45), Modbus TCP & BACnet/IP

Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED
Konfiguracja LinkBoxBacnet
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port BAcnet/IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port LON 1 x LON TP-FT/10)
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 6 x LED
Przyciski 1 x LON
Konfiguracja LinkBoxBacnet
Montaż ścienny lub szyna DIN
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs BAcNET/IP Server – Modbus TcP Master

Interfejs BAcNET/IP Server – LON

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny BACnet/IP Server - DALI umożliwia sterowanie i monitorowanie pracy 
opraw oświetleniowych pracujących na magistrali DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 
przez system sterowania BACnet. Moduł obsługuje do 64 opraw oświetleniowych DALI i zapew-
nia niezbędne zasilanie magistrali DALI. Od strony BACnet moduł działa jako BACnet/IP Server, 
udostępniając innym urządzeniom BACnet/IP Client dostęp (odczyt i zapis) do swoich punktów. 
Odczyt z urządzeń BACnet client może odbywać się przez "polling" lub żądania COV. Sterowanie 
i monitorowanie opraw oświetleniowych DALI odbywa się poprzez standardowe obiekty BACnet. 
Urządzenia BACnet mogą wysyłać do każdej z opraw polecenia tj. wyłączanie, włączanie, ściem-
nienia, rozjaśniania, ustawienia konkretnej sceny.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-DALI maks. 64 oprawy oświetleniowe DALI

Moduł komunikacyjny IBOX-BAC-FIDELIO_IP umożliwia podłączanie systemu hotelowego Mi-
cros Fidelio z interfejsem FIAS do systemów sterowania i nadzoru pracujących w standardzie 
BACnet. Typowym zastosowaniem jest integracja systemu hotelowego z centralnym systemem 
zarządzania budynkiem (BMS, SCADA, PLC,...) opartym o BACnet. Moduł IBOX-MBS-FIDELIO_IP 
pracuje z systemami BACnet IP jako server. Jest podłączany do interfejsu FIAS ( Fidelio Interface 
Application Specification ) systemu hotelowego łączem TCP/IP. Monitorowanie zajętości pokoju 
(checked-in, checked-out) odbywa się poprzez niezależne obiekty BACnet. Wartość obiektu od-
zwierciedla stan pokoju. Możliwy jest monitoring do 1500 pokoi.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-FIDELIO maks. 1500 pokoi

Napięcie zasilania 230 V AC
Pobór mocy 6 W
Port BAcnet/IP 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port DALI 1 x DALI
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 7 x LED
Przyciski 1 x DALI
Konfiguracja LinkBoxBacnet
Montaż ścienny lub szyna DIN
Wymiary 159 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 9 – 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 6 W
Port BAcnet/IP FIDELIO 1 x Ethernet 10BT (RJ45)
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 3 x LED
Konfiguracja LinkBoxBacnet
Montaż ścienny lub szyna DIN
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20
Wymiary 159 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs BAcnet/IP Server – DALI

Interfejs BAcnet/IP Server – Fidelio_IP

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny IBOX-BAC-SUNWAYS pozwala na integrację falowników (inwerterów) 
systemu fotowoltaicznego SUNWAYS wraz z pozostałymi urządzeniami instalacji. Pracuje 
w  systemie BACnet/IP i z magistralą RS485. Wszystkie odczytane wartości są przechowy-
wane w pamięci by móc z nich skorzystać w dowolnym momencie. Moduł może obsłużyć 
do 32 urządzeń SUNWAYS serii NT jedno- lub trój- fazowych. Moduł konfigurowany jest za 
pomocą LinkBoxMB.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-SUNWAyS maks. 32 urządzenia SUNWAYS

Moduł komunikacyjny IBOX-BAC-NID3000 umożliwia podłączenie central pożarowych No-
tifier ID3000, ID3002, ID60, ID50 do systemów pracujących w standardzie komunikacyjnym 
BACnet/IP (BMS). Do komunikacji z systemem wykrywania pożaru moduł wykorzystuje port 
RS232 zlokalizowany na płycie głównej lub optoizolowany port ISO-RS232 zlokalizowany na 
dodatkowej płycie centrali. NID3000 posiada mapę zmiennych. Odczyt z urządzeń BACnet 
client może odbywać się przez „polling” lub żądania COV.

Dostępne opcje:
IBOX-BAc-NID3000

Napięcie zasilania 9 – 24 V DC lub 24 V AC
Port BAcnet/IP 1 x RS485 (zaciski)
Port MODBUS TcP Modbus TCP
Konfiguracja LinkBoxMB
Montaż szyna DIN 
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 9 - 24 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port BAcnet/IP 1 x RS232 (męski DB9)
Port NOTIFIEr 1 x RS232 (męski DB9)
Konfiguracja LinkBoxMB
Stopień ochrony IP20

Interfejs Bacnet  – SUNWAyS system fotowoltaiczny

Interfejs BAcNET – Notifier ID

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy BAcNET – centrale pożarowe
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Moduł komunikacyjny IBOX-LON-KNX umożliwia integrację i komunikację urządzeń pracujących 
na magistrali KNX-EIB z systemami sterowania pracujących z komunikacją LonWorks. Typowym 
zastosowaniem jest integracja układów sterowania oświetleniem KNX z centralnym systemem 
zarządzania budynkiem (TAC, Kieback&Peter) opartym o LON. Cała instalacja KNX jest widziana 
od strony sieci LonWorks jako jeszcze jeden węzeł w pełni kompatybilny ze standardowymi narzę-
dziami uruchomieniowymi (np. LonMaker).

Dostępne opcje:
IBOX-LON-KNX-200 maks. 200 obiektów komunikacyjnych
IBOX-LON- KNX -A maks. 500 obiektów komunikacyjnych
IBOX-LON- KNX -B maks. 4000 obiektów komunikacyjnych

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 2,5 W
Port LON 1 x LON (TP-FT/10) optoizolowany
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany
Port serwisowy USB (wtyk B), Ethernet 10BT (RJ45)
Wskaźniki 6 x LED
Przyciski 2
Konfiguracja LinkBoxLON
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 159 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs LON – KNX/EIB

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy LON

Interfejsy LON – klimatyzacja

Moduł komunikacyjny ME-AC-LON-1 umożliwia podłączenie pojedynczych domowych urzą-
dzeń klimatyzacyjnych (w tym serii „Mr. Slim”) firmy Mitsubishi Electric do systemów pracują-
cych w standardzie LonWorks. Moduł jest podłączany bezpośrednio do magistrali LONWORKS 
TP/FT-10 oraz do złącza portu klimatyzatora: CN92 lub CN105. Kabel połączeniowy dostarczany 
jest w zestawie. Małe gabaryty modułu umożliwiają jego instalację wewnątrz sterowanego urzą-
dzenia. Nie wymaga odrębnego zasilania. Może działać równolegle z pilotem. Moduł zapewnia 
pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy klimatyzatora, w tym dostęp do: funkcji 
włączenia i wyłączenia, nastawy temperatury, temperatury otoczenia, trybu pracy, prędkości 
wentylatora, ustawienia żaluzji, itd. Uruchamianie i konfiguracja modułu odbywa się z użyciem 
oprogramowania LonMaker.

Dostępne opcje:
ME-Ac-LON-1 1 moduł przewidziany jest dla 1 klimatyzatora Mitsubishi

Napięcie zasilania z urządzenia Mitsubishi
Port LON 1 x LON (TP-FT/10)
Wskaźniki 1 x LED
Przyciski 1
Konfiguracja LonMaker
Montaż wewnątrz klimatyzatora lub w odrębnej obudowie
Wymiary 93 x 53 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs LON – Mitsubishi Electric Ac M i Mr. Slim

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny IBOX-LON-PANURBAN umożliwia podłączenie urządzeń klimatyzacyj-
nych firmy Panasonic do systemów nadzorczych (BMS, SCADA, PLC, HMI, panele dotykowe) pra-
cujących w standardzie LonWorks. Moduł współpracuje z urządzeniami podłączonymi do sieci 
URBAN NET. Komunikacja odbywa się poprzez interfejs CZ-01FULAP RS232C (dostępny u dys-
trybutora Panasonic). Do jednego interfejsu CZ-01FULAP RS232C można podłączyć 64 jednostki 
klimatyzacyjne Panasonic. System klimatyzacji może być obsługiwany jednocześnie przez LON 
i lokalne urządzenia obsługi Panasonic (piloty, panele). Od strony sieci LON system URBAN NET 
jest obsługiwany jako standardowy węzeł (node) kompatybilny ze wszystkimi wymaganiami 
LonWorks. Uruchamianie i konfiguracja modułu odbywa się z użyciem oprogramowania Lon-
Maker. 

Dostępne opcje:
IBOX-LON-PANUrBAN do 64 jednostek klimatyzacyjnych Panasonic 

Napięcie zasilania 9 – 30 V DC lub 24 V AC
Port LON 1 x LON (TP-FT/10)
Port UrBAN NET 1 x RS232 (DB9 męski)
Port serwisowy USB 
Wskaźniki 6 x LED
Przyciski 1
Konfiguracja LonMaker
Montaż Ścienny lun szyna DIN
Wymiary 159 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs LON – PANUrBAN

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy AScII

Moduł komunikacyjny IBOX-ASCII-KNX umożliwia integrację i komunikację urządzeń pracujących 
na magistrali KNX-EIB z systemami sterowania i nadzoru (BMS, SCADA) wykorzystującymi proste 
komunikaty ASCII. Typowym zastosowaniem jest integracja układów sterowania oświetleniem 
KNX z centralnym systemem zarządzania budynkiem takim jak AMX, CRESTON, LiteTouch lub 
nadzorczym komputerem PC. Od strony KNX moduł działa jak standardowe urządzenie KNX. Mo-
duł jest wyposażony w wewnętrzny układ optoizolacji i może być podłączany bezpośrednio do 
magistrali KNX-EIB. W pamięci modułu przechowywane są wartości punktów KNX zgodnie z ta-
belą konfiguracyjną. Każdy z tych punktów jest dostępny do zapisu i odczytu przez urządzenia 
ASCII. Od strony ASCII moduł poprzez łącze RS232 umożliwia zapis i odczyt poszczególnych punk-
tów z użyciem prostych komunikatów. Moduł może być zaprogramowany tak, aby każda zmiana 
wartości punktu powodowała wysłanie odpowiedniego komunikatu. Nie jest zatem wymagane 
ciągłe odpytywanie modułu.

Dostępne opcje:
IBOX-AScII-KNX maks. 4000 adresów grupowych

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port rS232 1 x RS232 (męski DB9)
Port KNX 1 x KNX TP1 (EIB) optoizolowany
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 6 x LED
Przyciski 1 (programowanie)
Konfiguracja LinbBoxEIB
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs AScII Server– KNX/EIB

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny IBOX-ASCII-LON umożliwia podłączanie urządzeń z interfejsem LON do 
systemów sterowania i nadzoru wykorzystującymi proste komunikaty ASCII. Typowym zastoso-
waniem jest integracja systemów klimatyzacyjnych (Daikin, Mitsubishi Electric, LG Electronics, To-
shiba, Fujitsu...) wyposażonych w interfejs LON z centralnym systemem zarządzania budynkiem 
takim jak AMX, Crestron, LiteTouch lub nadzorczym komputerem PC. Od strony ASCII moduł IBOX-
ASCII-LON poprzez łącze RS232 umożliwia zapis i odczyt poszczególnych punktów urządzeń LON. 
Moduł w sposób ciągły odpytuje urządzenia LON, aktualizuje dane w swojej pamięci i udostępnia 
je na żądanie systemu. Alternatywnie moduł może być zaprogramowany tak, aby każda zmia-
na wartości punktu LON powodowała wysłanie odpowiedniego komunikatu ASCII. Urządzenia 
LON mogą być adresowane z użyciem „Neuron-Id” (adresu fizycznego) lub „subnet/node” dla uru-
chamianych urządzeń. Możliwość zadeklarowania urządzenia jako „uruchamianego” pozwala na 
uniknięcie konieczności używania kosztownych narzędzi programowych takich jak np. LonMaker.

Dostępne opcje:
IBOX-AScII-LON-A maks. 500 punktów, maks. 64 urządzenia LON
IBOX-AScII-LON-B maks. 4000 punktów, maks. 128 urządzeń LON

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port LON 1 x LON (TP-FT/10) zaciski
Port rS232 1 x RS232 (męski DB9)
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 6 x LED
Konfiguracja LinkBoxLON
Montaż ściana, szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs AScII Server– LON

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny IBOX-ASCII-BAC umożliwia podłączanie urządzeń pracujących w sieci 
BACnet IP z systemami sterowania i nadzoru (BMS, SCADA) wykorzystującymi proste komuni-
katy ASCII. Typowym zastosowaniem jest integracja systemów klimatyzacyjnych VRV Daikin 
z centralnym systemem zarządzania budynkiem takim jak AMX, CRESTON, LiteTouch lub nad-
zorczym komputerem PC. Jest kompatybilny z urządzeniami Daikin wyposażonymi w gateway 
DMS502B51 i urządzeniami zgodnymi z „BACnet ASHRAE 135 – 2001 Annex J – BACnet/IP pro-
tocol”. Od strony BACnet moduł pracuje jako urządzenie BACnet client i umożliwia zapis i odczyt 
punktów sieci BACnet. Moduł w sposób ciągły uaktualnia stan punktów urządzeń BACnet po-
przez odpytywanie lub zapytania COV. Każdy z tych punktów jest dostępny do zapisu i odczytu 
przez urządzenia ASCII. Od strony ASCII moduł poprzez łącze RS232 umożliwia zapis i odczyt 
poszczególnych punktów z użyciem prostych komunikatów. Moduł może być zaprogramowany 
tak, aby każda zmiana wartości punktu powodowała wysłanie odpowiedniego komunikatu. Nie 
jest zatem wymagane ciągłe odpytywanie modułu.

Dostępne opcje:
IBOX-AScII-BAc-A maks. 500 punktów BACnet, 1 urządzenie BACnet IP
IBOX-AScII-BAc-B maks. 7000 punktów BACnet, 16 urządzeń BACnet IP

Napięcie zasilania 9 - 30 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy 1,4 W
Port AScII 1 x RS232 (męski DB9)
Port Ethernet 1 x Ethernet 10BT (RJ45), BACnet/IP
Port serwisowy 1 x RS232 (żeński DB9)
Wskaźniki 5 x LED
Konfiguracja LinkBoxBacnet
Montaż szyna DIN lub odrębna obudowa
Wymiary 107 x 105 x 58 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs AScII Server – BAcNET/IP client

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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Moduł komunikacyjny ME-AC-ENO-1 umożliwia integrację domowych urządzeń klimatyzacyj-
nych firmy Mitsubishi Electric z systemem automatyki EnOcean. Moduł pracuje na częstotliwości 
868 MHz i jest kompatybilny z wszystkimi domowymi modelami klimatyzatorów serii M i Mr. Slim. 
Moduł jest przeznaczony do typowych instalacji automatyki EnOcean w pokoju hotelowym. 
Umożliwia współpracę klimatyzatora z przełącznikami ściennymi oraz czujnikami temperatury, 
obecności/karty i otwarcia okna. Klimatyzator może być sterowany równolegle z urządzeń EnO-
cean i standardowego pilota podczerwieni. Moduł nie wymaga zewnętrznego zasilania. Pod-
łączany jest bezpośrednio do złącza płyty elektronicznej klimatyzatora kablem dostarczanym 
razem z modułem. W klimatyzatorach typu Mr. Slim jest to złącze CN92, w pozostałych modelach 
jest to złącze CN105. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy kli-
matyzatora tj. włączanie i wyłączanie, zmiana nastawy temperatury, sterowanie prędkości wen-
tylatora, ustawianie żaluzji, sterowanie przy wykorzystaniu wewnętrznego czujnika temperatury 
klimatyzatora lub czujnika temperatury systemu EnOcean.

Dostępne opcje:
ME-Ac-ENO-1

Moduł komunikacyjny DK-AC-ENO-1 umożliwia integrację domowych urządzeń klimatyzacyj-
nych firmy DAIKIN z systemem automatyki EnOcean. Moduł pracuje na częstotliwości 868 MHz 
i jest kompatybilny z wszystkimi modelami serii: FTXR, CTXU, FTXG, FTXS, FVXS, FLXS, FDXS 
i FVXG. Moduł jest przeznaczony do typowych instalacji automatyki EnOcean w pomieszcze-
niach i pokojach hotelowych. Umożliwia współpracę klimatyzatora z przełącznikami ściennymi 
oraz czujnikami temperatury, obecności/karty i otwarcia okna. Klimatyzator może być sterowany 
równolegle z urządzeń EnOcean i standardowego pilota podczerwieni. Moduł nie wymaga ze-
wnętrznego zasilania. Podłączany jest bezpośrednio do złącza S21 płyty elektronicznej klimaty-
zatora kablem dostarczanym razem z modułem. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania 
i monitorowania pracy klimatyzatora tj. włączanie i wyłączanie, zmiana nastawy temperatury, 
sterowanie prędkości wentylatora, ustawianie żaluzji, sterowanie przy wykorzystaniu wewnętrz-
nego czujnika temperatury klimatyzatora lub czujnika temperatury systemu EnOcean.

Dostępne opcje:
DK-Ac-ENO-1

Napięcie zasilania 12 V AC, z magistrali 
Wskaźniki 2 x LED
Konfiguracja EnOcean
Montaż ścienny
Wymiary 71x 71 x 27 mm
Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania 12 V AC, z urządzenia klimatyzacyjnego 
Wskaźniki 2 x LED
Konfiguracja EnOcean
Montaż ścienny
Wymiary 71x 71 x 27 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs EnOcean – Mitsubishi Electric Ac

Interfejs EnOcean – DAIKIN Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Interfejsy ENOcEAN – klimatyzacja
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Moduł komunikacyjny DK-RC-ENO-1i umożliwia integrację urządzeń klimatyzacyjnych serii 
SKY oraz VRV firmy DAIKIN z systemem automatyki EnOcean. Moduł pracuje na częstotliwo-
ści 868 MHz. Umożliwia współpracę klimatyzatora z przełącznikami ściennymi oraz czujnikami 
temperatury, obecności/karty i otwarcia okna. Klimatyzator może być sterowany równolegle z 
urządzeń EnOcean i standardowego pilota podczerwieni. Moduł nie wymaga zewnętrznego 
zasilania. Podłączany jest bezpośrednio do zacisków P1/P2 płyty elektronicznej klimatyzatora. 
Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy klimatyzatora tj. włączanie 
i wyłączanie, zmiana nastawy temperatury, sterowanie prędkości wentylatora, ustawianie żaluzji, 
sterowanie przy wykorzystaniu wewnętrznego czujnika temperatury klimatyzatora lub czujnika 
temperatury systemu EnOcean. Posiada 4 wejścia binarne umożliwiające podłączenie czterech 
dodatkowych urządzeń.

Dostępne opcje:
DK-rc-ENO-1i 4 wejścia binarne

Napięcie zasilania z urządzenia klimatyzacyjnego 
Wskaźniki 2 x LED
Wejścia 4 binarne
Konfiguracja EnOcean
Montaż ścienny
Wymiary 70x 100 x 27 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs EnOcean – DAIKIN Ac SKy / VrV

PArAMETry 
TEcHNIcZNE

Moduł komunikacyjny PA-AC-ENO-1i umożliwia integrację domowych urządzeń klimatyza-
cyjnych firmy Panasonic z systemem automatyki EnOcean. Moduł pracuje na częstotliwości 
868  MHz. Umożliwia współpracę klimatyzatora z przełącznikami ściennymi oraz czujnikami 
temperatury, obecności/karty i otwarcia okna. Klimatyzator może być sterowany równolegle 
z urządzeń EnOcean i standardowego pilota podczerwieni. Moduł nie wymaga zewnętrznego 
zasilania. Komunikacja z klimatyzatorem odbywa się za pomocą gotowego kabla dostarczanego 
w zestawie razem z modułem. Kabel podłączany jest do złącza CN-CNT na płycie drukowanej 
klimatyzatora. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania pracy klimatyza-
tora tj. włączanie i wyłączanie, zmiana nastawy temperatury, sterowanie prędkości wentylatora, 
ustawianie żaluzji, sterowanie przy wykorzystaniu wewnętrznego czujnika temperatury klima-
tyzatora lub czujnika temperatury systemu EnOcean. Posiada 4 wejścia binarne umożliwiające 
podłączenie czterech dodatkowych urządzeń.

Dostępne opcje:
PA-Ac-ENO-1i  4 wejścia binarne

Napięcie zasilania 12 V AC lub z urządzenia klimatyzacyjnego
Wskaźniki 2 x LED
Wejścia 4 binarne
Konfiguracja EnOcean
Montaż ścienny
Wymiary 70 x 100 x 27 mm
Stopień ochrony IP20

Interfejs EnOcean – PANASONIc Ac

PArAMETry 
TEcHNIcZNE
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