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Touch-MyDesign
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ZN1VI-TPTMD4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

Pojemnościowy przełącznik dotykowy Touch-MyDesign (TMD)  jest w pełni konfigurowalnym regulatorem pokojowym, który spełni wymagania 
stylistyczne dla każdego budynku. Każdy może zaprojektować unikalny wygląd, który może zawierać obrazy, ikony, tekst lub logo. Można także ustalić 
sposób montażu - pionowy albo  poziomy. Indywidualny projekt graficzny drukowany jest na wysokiej jakości szkle hartowanym, wykończonym ramką z 
aluminium. Dostępne są panele z 4, 6 lub 8 przyciskami ze wskaźnikami LED, gdzie przyciski są personalizowane do sterowania poszczególnymi funkcjami. 
TMD posiada dodatkowo 5 diod LED, które mogą być wykorzystane jako dodatkowe przyciski. Za pomocą nowoczesnego i intuicyjnego przełącznika TMD 
możemy np. sterować: ogrzewaniem, klimatyzacją, urządzeniami audio, roletami czy żaluzjami i oświetleniem. TMD posiada wbudowany czujnik temperatury, 
oraz dwa wejścia analogowe/cyfrowe, a także realizuje funkcję termostatu.
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ZN1VI-TPTMD4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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Touch-MyDesign
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ZN1VI-TPTMD4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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InZennio Z41
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ZN1VI-TP41C-A
(123 x 90 x 13 mm.)

Panel InZennio Z41, wyposażony w dotykowy ekran pojemnościowy, odpowiada najnowszym wymaganiom stawianym elementom inteligentnych 
instalacji automatyki. Minimalistyczna estetyka, zdominowana przez proste formy sprawia, że panel dobrze wkomponowuje się zarówno w pomieszczenia 
biurowe, jak i mieszkalne. Pionowy ekran dotykowy o przekątnej 4.1” (3:4) ułatwia sterowanie i pozwala na łatwą obsługę różnorodnych urządzeń 
inteligentnego domu. Z41 posiada wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym, port USB do aktualizowania oprogramowania oraz gniazdo Ethernet.
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InZennio Z41
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ZN1VI-TP41C-W
(123 x 90 x 13 mm.)

ZN1VI-TP41C-W
(123 x 90 x 13 mm.)
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InZennio Z41
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ZN1VI-TP41C-S
(123 x 90 x 13 mm.)
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TMD-Display
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ZN1VI-TPTMD-D
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

Pojemnościowy przełącznik dotykowy z wyświetlaczem TMD-Display jest w pełni konfigurowalnym regulatorem pokojowym, który spełni 
wymagania stylistyczne dla każdego budynku. Każdy może zaprojektować unikalny wygląd, który może zawierać obrazy, ikony, tekst lub logo. 
Indywidualny projekt graficzny drukowany jest na wysokiej jakości szkle hartowanym, wykończonym ramką z aluminium. Możemy sterować: ogrzewaniem, 
klimatyzacją, urządzeniami audio, roletami, żaluzjami czy oświetleniem... i to za pomocą nowoczesnego oraz intuicyjnego przełącznika TMD-Display 
wyposażonego w 8 przycisków. TMD-Display posiada wbudowany czujnik temperatury, oraz dwa wejścia analogowe/cyfrowe, a także realizuje funkcję 
termostatu. Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i czujnik ruchu.
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TMD-Display
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ZN1VI-TPTMD-D
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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MAXinBOX 16

ZN1IO-MB16
(90 x 60 x 140 mm.)

Wielofunkcyjny aktor KNX, 16 wyjść po 
16A (również obciążenia pojemnościowe), 
szerokość 8 modułów DIN. 
MAXinBOX16 jest wielofunkcyjnym 
aktorem KNX montowanym na szynie DIN 
wyposażonym w 16 wyjść o obciążalności 
do 16A na kanał, z możliwością 
skonfigurowania do 8 kanałów sterowania 
żaluzjami. Wyjścia mogą pracować 
z obciążeniami pojemnościowymi. 
Przyciski na obudowie umożliwiają ręczne 
sterowanie wyjściami. Posiada
10 wbudowanych funkcji logicznych.

Zarządzanie pokojem hotelowym
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MAXinBOX 8

MAXinBOX 66

ZN1IO-MB66
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1IO-MB8
(80 x 90 x 60 mm.)

Wielofunkcyjny aktor KNX, 8 wyjść po 16A, (również obciążenia 
pojemnościowe), szerokość 4,5 modułu DIN. 
MAXinBOX8 jest wielofunkcyjnym aktorem KNX montowanym 
na szynie DIN wyposażonym w 8 wyjść o obciążalności do 
16A na kanał, z możliwością skonfigurowania do 4 kanałów 
sterowania żaluzjami. Wyjścia mogą pracować z obciążeniami 
pojemnościowymi. Przyciski na obudowie umożliwiają ręczne 
sterowanie wyjściami. Posiada 10 wbudowanych funkcji 
logicznych.

Moduł wielofunkcyjny jest aktorem – sensorem KNX, do montażu 
na szynie DIN, wyposażonym w 6 wyjść 16A  i 6 wejść analogowo-
cyfrowych. Moduł może obsłużyć do 3 kanałów żaluzjowych lub 
6 niezależnych wyjść 16 A (również obciążenia pojemnościowe).  
Przyciski na obudowie umożliwiają ręczne sterowanie wyjściami. 
Posiada 10 wbudowanych funkcji logicznych. Dodatkowo zawiera 
6 wejść analogowo-cyfrowych, które mogą być skonfigurowane 
jak wejścia binarne dla czujników i przycisków bezpotencjałowych, 
czujników temperatury lub do podłączenia czujników ruchu. 
Może realizować funkcje 4 termostatów do sterowania systemem 
ogrzewania / chłodzenia. Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i 
czujnik ruchu.
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ZN1IO-MB66
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1IO-AB60
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1IO-AB40
(90 x 60 x 35 mm.)

ACTinBOX MAX6 FAN COIL

ACTinBOX QUATRO FAN COIL 

MAXinBOX 66 FAN COIL

Sterownik Fan Coil – układy dwu i czterorurowe.
Sterowniki Fan Coili oparte na aktorach ZN1IO-
AB40 oraz ZN1IO-AB60 są przeznaczone do 
klimakonwektorów 2 i 4 rurowych z trójstopniowym 
sterowaniem wentylatora. Dedykowana aplikacja oferuje 
ogromną liczbę możliwych konfiguracji uzupełnionych 
przez niezależny moduł funkcji logicznych.

Zarządzanie klimatem

Sterownik Fan Coil – układy dwururowe.
Sterownik na szynę DIN do sterowania klimakonwektorami 2-rurowymi
z trójstopniowym sterowaniem wentylatora. Dedykowana aplikacja 
oferuje ogromną liczbę możliwych konfiguracji, zawierających również 
takie, jak: 1 kanał żaluzji albo 2 niezależne wyjścia 16A (również 
obciążenia pojemnościowe). Umożliwia sterowanie ręczne za pomocą 
przycisków na obudowie. Posiada 10 wbudowanych funkcji logicznych.
Dodatkowo zawiera 6 wejść analogowo-cyfrowych, które mogą 
być skonfigurowane jak wejścia binarne dla czujników i przycisków 
bezpotencjałowych, czujników temperatury lub do podłączenia czujników 
ruchu. Może realizować funkcje 4 termostatów do sterowania systemem 
ogrzewania / chłodzenia. Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i 
czujnik ruchu.
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ZN1VI-TPTMD-D
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZN1VI-TPTMD6
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZN1VI-TP41C-W
(123 x 90 x 13 mm.)
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DIMinBOX 2CH

Lumento X4

Lumento X3

ZN1DI-RGBX3
(144 x 44 x 22 mm.)

ZN1DI-RGBX4
(144 x 44 x 22 mm.)

ZN1DI-DB2CH
(80 x 90 x 60 mm.)

Sterownik oświetlenia LED, 4 kanały (RGBW)
LUMENTO X4 jest czterokanałowym sterownikiem oświetlenia LED 12 i 24 V o obciążeniu 

do 2,5A na jeden kanał. Ściemnianie jest realizowane poprzez modulację napięcia PWM. 
Przycisk na obudowie pozwala na testowanie pracy wszystkich 4 kanałów. Posiada 

różnorodne możliwości konfiguracji i umożliwia sterowanie wszystkich kanałów łącznie 
albo niezależnie. Montaż ścienny lub sufitowy.

Sterownik oświetlenia LED, 3 kanały (RGB)
LUMENTO X3 jest trójkanałowym sterownikiem oświetlenia LED 12 i 24 V o obciążeniu 
do 2,5A na jeden kanał. Ściemnianie jest realizowane poprzez modulację napięcia PWM. 
Przycisk na obudowie pozwala na testowanie pracy wszystkich 3 kanałów. Posiada 
różnorodne możliwości konfiguracji i umożliwia sterowanie wszystkich kanałów łącznie 
albo niezależnie. Montaż ścienny lub sufitowy.

Sterowanie oświetleniem i ściemnianie

Uniwersalny moduł DIMinBOX 2CH jest dwukanałowym ściemniaczem o mocy do 
300 W (obciążenie RLC) oraz 125 W (LED i ściemnialne lampy fluorescencyjne). 
Moduł ściemniacza został wyposażony w funkcję ochrony przed przeciążeniem,  
przegrzaniem, zwarciem, rozwarciem i wykrywaniem nieprawidłowej częstotliwości. 
Podłączone obciążenie (RLC) jest automatycznie rozpoznawane. Istnieje możliwość 
indywidualnego dopasowania krzywych ściemniania. Możliwe jest ręczne sterowanie 
z przycisków na obudowie. Posiada 10 samodzielnych funkcji logicznych. Ponadto 
zawiera 2 wejścia analogowo-cyfrowe, które mogą być skonfigurowane jako wejścia 
binarne dla czujników i przycisków bezpotencjałowych, czujników temperatury lub 
czujników ruchu. Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i czujnik ruchu.
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KES. KNX Energy Saver

ZN1IO-KES
(45 x 45 x 14 mm.)

ZN1AC-CST60

ZN1VI-TP41C-A
(123 x 90 x 13 mm.)

Moduł KES jest przeznaczony do redukcji 
zużycia energii. Moduł mierzy moc 
elektryczną i zużycie energii elektrycznej 
w trzech różnych obwodach
jednofazowych lub jednym obwodzie 
trójfazowym. Ponadto moduł dostarcza
informacji o równoważnej emisji CO2 oraz 
szacowanych kosztach zużytej energii. 
Opcjonalne akcesoria: przepływomierz 
fazowy ZN1AC-CST60.

KES. Energy Saving
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ZN1IO-DETEC-N
Ø 48.9 mm.

Wielofunkcyjna czujka ruchu i obecności pracująca w technologii 
detekcji podczerwieni, wyposażona w zintegrowany czujnik 
natężenia oświetlenia. Czujka podłączana jest bezpośrednio do 
wejścia nr 6 modułu ACTinBOX Classic-Hybrid lub dowolnego 
wejścia modułu QUAD, Roll-ZAS, TMD, TMD-Display, 
MAXinBOX66 lub DIMinBOX 2CH. Obszar detekcji może być 
powiększony poprzez równoległe podłączenie dwóch czujek do 
tego samego wejścia. Małe gabaryty ułatwiają instalację. Czujka nie 
wymaga żadnych innych połączeń ani odrębnego zasilania.

Czujka ruchu i obecności

Wykrywanie obecności
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QUAD

ZN1IO-4IAD
(45 x 45 x 14 mm.)

Sondy temperatury dostępne w obudowie stalowej lub epoksydowej.
Stalowa:  1,5m. (-30ºC do 125ºC). ZN1AC-NTC68S
Epoksydowa z usztywnionym przewodem: 2,3m. (-30ºC do 90ºC). 
ZN1AC-NTC68F
Epoksydowa: 1,5m. (-30ºC do 90ºC). ZN1AC-NTC68E

Sensor analogowy/binarny.
QUAD jest sensorem analogowym/binarnym o dużej 
funkcjonalności. Cztery optoizolowane wejścia mogą być 
skonfigurowane jako wejścia binarne czujników i przełączników 
ze stykami bezpotencjałowymi, jako wejścia sond temperatury lub 
jako wejścia czujek ruchu/oświetlenia. Moduł posiada wbudowaną 
funkcję termostatu dla  maks. 4 pomieszczeń. Opcjonalne 
akcesoria: sondy temperatury i czujka ruchu.

Czujniki

Sondy temperatury
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ZN1SY-LCTP
(90 x 70 x 35 mm.)

ZN1SY-USBP
(90 x 36 x 71 mm.)

Sprzęgło magistrali KNX LineCoupler KNX jest 
przeznaczone m.in. do łączenia dwóch 
linii (magistral) systemu KNX. Może być 
wykorzystywane jako sprzęgło liniowe/obszarowe 
lub wzmacniacz liniowy, posiada galwaniczną 
izolację pomiędzy liniami. Wyposażone jest 
również w tabele filtrów telegramów, w celu 
zmniejszenia ruchu telegramów na magistrali.

Moduł komunikacyjny KNX USB 
umożliwia dwukierunkową komunikację 
między systemem KNX-EIB oraz 
komputerem wyposażonym w port USB. 
Umożliwia on monitorowanie magistrali 
KNX z ETS.

Urządzenia systemowe

Interfejs USB KNX

Sprzęgło liniowe
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ZPS640MPA230

ZN1PS-160MPA

ZPS640MPA110

ZN1PS-160MPA
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1PS-640MPA110
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1PS-640MPA230
(80 x 90 x 60 mm.)

Zasilacz KNX 160 mA. 
Szerokość 2 moduły DIN.
Zasilacz magistrali KNX ZN1PS-160MPA 160mA. Zasilacz 
ten jest idealnym rozwiązaniem dla małych instalacji KNX. 
Zawiera zintegrowany dławik. Dodatkowe wyjście napięcia 
29VDC (maks. 250mA).

Zasilacz magistrali KNX z dodatkowym 
wyjściem napięcia 29 VDC.
Maksymalna wydajność prądowa 
640mA (magistrala KNX razem z  
dodatkowym wyjściem). Przycisk 
resetowania zasilacza oraz dioda LED 
do sygnalizowania stanu zasilacza, 
zabezpieczenie przed zwarciem i 
przeciążeniem. Napięcie wejściowe 
230/110V~ 50/60Hz. Wymiary: 80 x 90 
x 60 mm (4.5 szerokości DIN).



www.zennio.com


