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Square TMD-Display
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ZVI-SQTMDD
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMDD
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Pojemnościowy przełącznik dotykowy Square TMD-Display z pięcioma wielofunkcyjnymi przyciskami oraz 1.8” podświetlanym
wyświetlaczem. Przełącznik jest w pełni konfigurowalnym regulatorem pokojowym, który spełni wymagania stylistyczne dla każdego budynku. Każdy
może zaprojektować unikalny wygląd, który może zawierać obrazy, ikony, teksty lub logo. Indywidualny projekt graficzny drukowany jest na wysokiej
jakości szkle hartowanym. Square TMD-Dispaly umożliwia wybór funkcji dla każdego z przycisków i wskaźników wyświetlanych na wyświetlaczu.
Square TMD-Dispaly posiada wbudowany czujnik temperatury, oraz dwa wejścia analogowe/binarne, a także realizuje funkcję termostatu. Opcjonalne
akcesoria: czujnik temperatury i czujnik ruchu.
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Square TMD
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ZVI-SQTMD1-S
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD2-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Pojemnościowy przełącznik dotykowy Square Touch-MyDesign z 1, 2, 4 lub 6 przyciskami wielofunkcyjnymi.
Square TMD jest pojemnościowym przełącznikiem KNX, który spełnia wymagania każdego projektu dzięki jego całkowitej personalizacji. Każdy może
zaprojektować unikalny wygląd, który może zawierać obrazy, ikony, teksty lub logo. Indywidualny projekt graficzny drukowany jest na wysokiej jakości
szkle hartowanym, wykończonym ramką z poliwęglanu. Square TMD1, 2, 4 i 6 umożliwia wybór funkcji dla każdego z przycisków. Square TMD-Dispaly
posiada wbudowany czujnik temperatury, oraz dwa wejścia analogowe/binarne, a także realizuje funkcję termostatu. Opcjonalne akcesoria: czujnik
temperatury i czujnik ruchu. Dostępne modele: biały/czarny/srebrny lub niestandardowy wg własnego projektu.
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Square TMD

ZVI-SQTMD4-W
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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ZVI-SQTMD6-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD4-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD2-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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Touch-MyDesign Plus
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RAMKI

Poliwęglan
antracyt

Poliwęglan
srebrny

Poliwęglan
biały

Aluminium

Złoty

Chrom

ZVI-TMDP4
ZN1AC-UPFRCR
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

Pojemnościowy przełącznik dotykowy z wyświetlaczem Touch-MyDesign Plus jest w pełni konfigurowalnym regulatorem pokojowym, który spełni
wymagania stylistyczne dla każdego budynku. Każdy może zaprojektować unikalny wygląd, który może zawierać obrazy, ikony, teksty lub logo. Można
także ustalić sposób montażu jako pionowy albo poziomy. Indywidualny projekt graficzny drukowany jest na wysokiej jakości szkle hartowanym. Dostępne
są panele 4, 6 lub 8 przyciskowe ze wskaźnikami LED, gdzie przyciski są personalizowane do sterowania poszczególnymi funkcjami. Touch-MyDesign Plus
posiada dodatkowo 5 przycisków ze wskaźnikami LED, zgrupowanych w jednej linii i mogą być użyte jako dodatkowe przyciski, aby przypisać bezpośrednie
funkcje. Touch-MyDesign Plus posiada wbudowany czujnik temperatury, oraz dwa wejścia analogowe/binarne, a także realizuje funkcję termostatu.
Opcjonalne akcesoria: czujnik temperatury i czujnik ruchu.
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Touch-MyDesign Plus
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ZVI-TMDP8
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDP4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Display
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RAMKI

Poliwęglan
antracyt

Poliwęglan
srebrny

Poliwęglan
biały

Aluminium

Złoty

Chrom

ZVI-TMDD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

Pojemnościowy przełącznik dotykowy z wyświetlaczem 1.8” 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, teksty lub logo.
Indywidualny projekt graficzny drukowany jest na wysokiej jakości szkle hartowanym. Możemy sterować: ogrzewaniem, klimatyzacją, urządzeniami audio,
roletami, żaluzjami czy oświetleniem... i to za pomocą nowoczesnego oraz intuicyjnego przełącznika TMD-Display wyposażonego w 8 przycisków. TMDDisplay posiada wbudowany czujnik temperatury, oraz dwa wejścia analogowe/binarne, a także realizuje funkcję termostatu. Opcjonalne akcesoria: sondy
temperatury i czujnik ruchu.
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TMD-Display
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ZVI-TMDD
ZN1AC-UPFRGD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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InZennio Z41
Z41 Remote
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ZN1VI-TP41C-A
(123 x 90 x 13 mm.)

RAMKI

Poliwęglan
antracyt

Poliwęglan
srebrny

Poliwęglan
biały

Aluminium

Złoty

Chrom

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 port IP do smartfonów i
tabletów za pośrednictwem darmowych aplikacji mobilnych . Dostępny w kolorze: białym, srebrnym i czarnym.
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Z41 Pro
Z41 Remote

18

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

RAMKI

Poliwęglan
antracyt

Poliwęglan
srebrny

Poliwęglan
biały

Aluminium

Złoty

Chrom

Panel InZennio Z41 PRO, 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 port IP do
smartfonów i tabletów za pośrednictwem darmowych aplikacji mobilnych. Posiada również dwa wejścia analogowe/binarne. Opcjonalne akcesoria: sondy
temperatury i czujnik ruchu. Dostępny w kolorze: białym, srebrnym i czarnym.
* Sprawdź dostępność
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Z41 Lite

20

ZVI-Z41LIT-S
(123 x 90 x 13 mm.)

ZVI-Z41LIT-W
(123 x 90 x 13 mm.)

Panel Z41 Lite, 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 i port USB do aktualizowania
oprogramowania. Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i czujnik ruchu. Dostępny w kolorze: białym, srebrnym i czarnym. Ramka może być
poliwęglanowa, aluminiowa, chromowa lub złota (zobacz ramki na str. 19).
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Roll-ZAS
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ZN1VI-TPZAS-B
(120 x 88 x 11 mm.)

ZN1VI-TPZAS-W
(120 x 88 x 11 mm.)

Panel dotykowy Roll-ZAS jest uniwersalnym urządzeniem sterującym przeznaczonym do stosowania w hotelach i apartamentach.
Roll-ZAS umożliwia regulację temperatury oraz sterowanie oświetleniem, nagłośnieniem, żaluzjami itp…. wszystko przy pomocy intuicyjnego i
nowoczesnego panelu dotykowego. Urządzenie posiada wbudowany odbiornik pilota zdalnego sterowania, czujnik temperatury i funkcję termostatu.
Panel wyposażony jest w dwa wejścia analogowe/binarne pozwalające na podłączenie dodatkowych czujników temperatury, przełączników czy czujki
ruchu. Dostępne kolory: biały, srebrny i czarny. Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i czujnik ruchu, pilot zdalnego sterowania IR.
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InZennio Z38i
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ZN1VI-TP38i-A
(113 x 92 x 12,6mm.)

ZN1VI-TP38i-S
(113 x 92 x 12,6mm.)

Panel dotykowy InZennio Z38i jest znakomitym narzędziem komunikacji użytkownika z systemem automatyki budynkowej.
Estetyka zdominowana przez proste formy sprawia, że panel jest uniwersalnym urządzeniem sterującym zarówno dla pomieszczeń biurowych, jak i
mieszkalnych. Wyświetlacz o przekątnej 3.8” ułatwia sterowanie i pozwala na łatwą obsługę różnorodnych urządzeń inteligentnego domu. Dostępne
kolory: biały, srebrny i antracyt. Opcjonalnie dostępny pilot zdalnego sterowania IR.
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Aktory
ACTinBOX Classic Hybrid

MINiBOX 25

Wielofunkcyjny aktor, wyjścia 4x 10A / 6
wejść, 2 szer. DIN.
ACTinBOX CLASSIC-HYBRID jest
wielofunkcyjnym aktorem KNX
wyposażonym w 6 wejść i 4 wyjścia.
Wyróżnia się prostotą i elastycznością.
Dodatkowo umożliwia podłączenie sondy
temperatury i czujki ruchu. Posiada
wbudowane zaawansowane funkcje
logiczne.

Wielofunkcyjny aktor, wyjścia 2x 16A / 5
wejść, 2 szer. DIN.
MINIBOX 25 jest nowym wielofunkcyjnym
aktorem z 2 wyjściami 16A dopasowanymi
do podłączania obciążeń pojemnościowych,
które mogą być skonfigurowane jako
kanały sterowania żaluzjami lub wyjścia
indywidualne, oraz 5 wejść analogowych/
binarnych. Posiada wbudowane
zaawansowane funkcje logiczne i
możłiwość sterowania ręcznego.
Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i
czujnik ruchu. * Sprawdź dostępność

ZN1IO-AB46A
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1IO-AB60
(90 x 60 x 35 mm.)
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ZIO-MN25
(90 x 69 x 37 mm.)

ACTinBOX MAX6

ACTinBOX QUATRO

Wielofunkcyjny aktor, wyjścia 6x 10A, 2
szer. DIN.
ACTinBOX MAX6 jest wielofunkcyjnym
aktorem KNX, który zapewnia do 3
konfigurowalnych kanałów sterowania
żaluzjami. Posiada wbudowane
zaawansowane funkcje logiczne oraz
różnorodne możliwości konfiguracji.
Nie jest rekomendowany do obciążeń
pojemnościowych.

Wielofunkcyjny aktor, wyjścia 4x 16A,
obciążenie pojemnościowe, 2 szer. DIN
ACTinBOX QUATRO jest wielofunkcyjnym
aktorem KNX wyposażonym w 4 wyjścia
dopasowane do podłączania obciążeń
pojemnościowych. Posiada wbudowane
zaawansowane funkcje logiczne oraz
różnorodne możliwości konfiguracji.

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

Aktory
MAXinBOX 66
Moduł wielofunkcyjny MAXinBOX 66 jest aktorem – sensorem KNX, do montażu na szynie DIN, wyposażonym
w 6 wyjść 16A i 6 wejść analogowo-binarnych. 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 analogowocyfrowych, 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.

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

MAXinBOX 8

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. Wyjścia mogą pracować z obciążeniami pojemnościowymi.
Przyciski na obudowie umożliwiają ręczne sterowanie wyjściami. Posiada 10 wbudowanych funkcji
logicznych.

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

MAXinBOX 16

ZN1IO-MB8 (80 x 90 x 60 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.
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Aktory
MAXinBOX SHUTTER 8CH
Shutter Coupler 1CH

Ośmiokanałowy (8) aktor
żaluzjowy. Posiada 20
wbudowanych funkcji
logicznych a przyciski na
obudowie umożliwiają
ręczne sterowanie
wyjściami ze wskazaniem
stanu poprzez diody LED.

Jednokanałowy (1) adapter
umożliwiający wykorzystanie
wyjść żaluzjowych prądu
przemiennego (AC) do
sterowania wyjściami
żaluzjowymi 12/24V prądu
stałego (DC).

ZAC-SHUC1C
(90 x 69 x 37 mm.)

ZIO-MBSHU8
(90 x 60 x 140 mm.)

Shutter Coupler 2CH

MAXinBOX SHUTTER 4CH

Dwukanałowy (2) adapter
umożliwiający wykorzystanie
wyjść żaluzjowych prądu
przemiennego do sterowania
wyjściami żaluzjowymi 12/24V
prądu stałego.

Czterokanałowy (4) aktor
żaluzjowy. Moduł posiada 20
funkcji logicznych i umożliwia
ręczne sterowanie wyjściami ze
wskazaniem stanu poprzez diody
LED.
* Sprawdź dostępność.

ZIO-MBSHU4
(80 x 90 x 60 mm.)
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ZAC-SHUC2C
(90 x 69 x 37 mm.)

Energy Saving
ZN1AC-CST60

KES. KNX Energy Saver
Moduł KES jest przeznaczony do
redukcji zużycia energii. Moduł
umożliwia pomiar mocy elektrycznej 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. Akcesoria: przepływomierz
fazowy ZN1AC-CST60.
ZN1IO-KES
(45 x 45 x 14 mm.)

KCI. Interfejs KNX do czterech liczników
Interfejs zużycia mediów (KCI ) to interfejs KNX do podłączenia
4 liczników z wyjściami impulsowymi S0 w celu pomiaru zużycia
energii i mocy, zużycia wody i/lub gazu (natężenie i strumień
przepływu). Zasilanie bateryjne (2xCR2032) pozwala na
buforowanie impulsów S0 w trakcie awarii zasilania i uzyskanie
rzeczywistego zużycia po ustąpieniu awarii. Wskaźniki LED
umożliwiają użytkownikowi monitorowanie łączności przez każdy
kanał S0, a także kontrolę stanu baterii (słaba bateria i / lub
wyczerpana bateria), który jest również widoczny na magistrali
KNX. Montaż na szynie DIN (2 jedn.).

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

ZRX-KCI4S0
(90 x 69 x 37 mm.)
29

Sterowanie oświetleniem i ściemnianie
DIMinBOX 2CH

ZDI-DB2C
(80 x 90 x 60 mm.)

Uniwersalny moduł ściemniacza DIMinBOX 2CH (RLC, LED, CFL): dwa kanały
o mocy do 310 W lub jeden kanał do 600W @ 230VAC (2 kanały do 200W lub 1
kanał do 400W @ 110-125VAC). Podłączone obciążenie (RLC) jest automatycznie
rozpoznawane. Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania krzywych
ściemniania dla obciążeń LED i CFL. 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. Moduł ściemniacza został wyposażony w funkcję ochrony przed przeciążeniem,
przegrzaniem, zwarciem, rozwarciem i wykrywania nieprawidłowej częstotliwości.
Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i czujnik ruchu.

DALIBOX BROADCAST 4CH
DALIBOX BROADCAST 6CH
Interfejs KNX do sterowania maksymalnie 4/6 kanałami, maks. 20
statecznikami z komendami broadcast, z możliwością sterowania maks.
10 scenami / sekwencjami dla każdego kanału. Umożliwia ręczne
sterowanie i wskazywanie stanu LED dla każdego kanału.
* Sprawdź dostępność.

ZDI-DB4
(80 x 90 x 60 mm.)
ZDI-DB6
(80 x 90 x 60 mm.)
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Sterowanie oświetleniem i ściemnianie
Lumento C3

Trójkanałowy (3) ściemniacz do sterowania oświetlenia LED prądu stałego (RGB lub
pojedynczy kanał). Kanały można skonfigurować jako 3 niezależne kanały lub 1 kanał RGB. Na
obudowie znajdują się przyciski do ręcznego sterowania kanałami. Maksymalne wartości prądu
wyjściowego ustawiane programowo lub ręcznie (pokrętło na obudowie): 220, 300, 350, 500,
550, 630, 700 lub 750, 900 i 1000 mA.
ZDI-RGBCC3
(144 x 44 x 22 mm.)

Czterokanałowy (4) ściemniacz (RGBW lub niezależne kanały) do sterowania oświetleniem
LED prądu stałego. Kanały można skonfigurować jako 4 niezależne, 1 kanał RGBW lub 1
kanał RGB + 1 kanał samodzielny. Na obudowie znajdują się przyciski do ręcznego sterowania
kanałami. Maksymalne wartości prądu wyjściowego ustawiane programowo lub manualnie
(pokrętło na obudowie) to 220, 300, 350, 500, 550, 630, 700 lub 750, 900 i 1000 mA.

Lumento C4

ZDI-RGBCC4
(144 x 44 x 22 mm.)

Lumento X3

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

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.

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.

Lumento X4

ZN1DI-RGBX4
(144 x 44 x 22 mm.)
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Zarządzanie klimatem
HeatingBOX 230V 4X
HeatingBOX 230Vv 8X
Aktory do sterowania systemem grzewczym wodnym (rury) umożliwiający sterowanie 4/8 obwodami
grzewczymi z zaworami 230VAC. Aktor wyposażony jest termostaty do każdego wyjścia. Posiada 10
wbudowanych funkcji logicznych. Przyciski na obudowie ze wskaźnikami LED umożliwiają ręczne
sterowanie wyjściami.
* Sprawdź dostępność.
ZCL-4HT230
(90 x 69 x 37 mm.)
ZCL-8HT230
(80 x 90 x 60 mm.)

Multiroom Climate Controller - MCC

Kontroler do sterowania klimatem w maks. 14 pokojach z niezależnym termostatem w każdym
pokoju pracującym w trybie: sprzedane/niesprzedane i wolny/zajęty. Umożliwia dynamiczną
konfigurację obiektów usługowych (np. hotele, szpitale), gdzie wymagane jest centralne
sterowanie z BMS (Building Management System / system zarządzania budynkiem). Funkcja
master/slave z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych.
ZCL-ZN04
(80 x 90 x 60 mm.)

MAXinBOX ZONE4

ZCL-MCC
(90 x 69 x 37 mm.)

MAXinBOX ZONE6
Aktor sterujący klimatyzacją z podziałem na strefy. Kontroluje napędzane silnikiem kratki 12/24VDC w
maks. 4/6 strefach. Zarządzanie temperaturą w maks. 8/12 strefach z dodatkowym modułem MAXinBOX
ZONE4 / MAXinBOX ZONE6 do aktywacji dodatkowych 4/6 stref. Zarządzanie ustawieniami systemu
klimatyzacji (maks.2 jednostki): wł./wył., wartość zadana, tryb, prędkość wentylatora, w zależności od
załączonych stref. Ręczne sterowanie wyjściami i wskaźnikami LED ruchu kratki.
* Sprawdź dostępność.
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ZCL-ZN06
(80 x 90 x 60 mm.)

Zarządzanie klimatem
MAXinBOX FANCOIL 2CH2P
MAXinBOX FANCOIL 4CH2P

ZCL-2XFC2P
(90 x 60 x 35 mm.)

ZCL-4XFC2P
(90 x 60 x 140 mm.)

Sterownik służy do sterowania klimakonwektorami
(fancoilami) 2-rurowymi, maksymalnie 2/4
jednostkami. Moduł posiada 20 wbudowanych funkcji
logicznych i umożliwia ręczne sterowanie wyjściami
ze wskaźnikami LED.
* Dostępny (ZCL-4XFC2P).
* Sprawdź dostępność (ZCL-2XFC2P).

MAXinBOX HOSPITALITY
MAXinBOX Hospitality służy do sterowania klimakonwektorami 2 lub 4 rurowymi z trójstopniowym sterowaniem
wentylatora oraz 2 dwupunktowych zaworów. Posiada 2 wyjścia 16A o obciążeniu C, 6 wielofunkcyjnych wejść
analogowo-binarnych, które mogą być skonfigurowane jako wejścia binarne dla sensorów i bezpotencjałowe dla
przycisków, jako wejście sondy temperatury lub czujnika ruchu. Posiada funkcję Master Light, 10 funkcji logicznych
i umożliwia ręczne sterowanie wyjściami ze wskaźnikami LED. Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i czujnik
ruchu.
ZCL-HP126 (80 x 90 x 60 mm.)

ACTinBOX QUATRO FAN COIL
ACTinBOX MAX6 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.

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

ZN1IO-AB40
(90 x 60 x 35 mm.)
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Zarządzanie klimatem
MAXinBOX FC 0-10V FAN
IRSC - IRSC ZONE

ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm.)

Moduł sterowania
systemami klimatyzacji.
Moduł IRSC jest
urządzeniem KNX, które
przy użyciu podczerwieni
służy do sterowania ponad
300 różnymi splitami oraz
klimatyzatorami kanałowymi
różnych producentów.

ZCL-FC010F
(80 x 90 x 60 mm.)

MAXinBOX FC 0-10V VALVE

Sterownik dla maksymalnie dwóch
klimakowektorów 2- lub 4-rurowych, z
zaworami wł./wył. i sygnałem sterowania
prędkością wentylatora 0-10 VDC. Montaż
na szynie DIN (4,5 jednostki). Posiada 4
wyjścia wielofunkcyjne 16A, obciążenie C,
które może być użyte do kontroli systemów
wentylacji / wyłączania zaworu lub w innych
celach. Co więcej, posiada 4 wejścia
analogowe, cyfrowe wielofunkcyjne, które
mogą być skonfigurowane jako wejścia
binarne dla czujników i bezpotencjałowych
przycisków, jako wejścia sond temperatury
lub jako wejścia czujników ruchu. Posiada
również dwa termostaty i 10 funkcji
logicznych, oraz pozwala na ręczne
sterowanie wszystkich wyjść ze wskazaniem
stanu poprzez diody LED. Opcjonalne
akcesoria: sondy temperatury i czujnik
ruchu.

Sterownik dla jednego klimakonwektora 2- lub 4-rurowego z zaworami 0-10V. Cztery (4) wyjścia
16A o obciążeniu C, są przeznaczone do sterowania prędkością wentylatora lub jako wyjścia
indywidualne. Posiada funkcję termostatu i 4 wielofunkcyjne wejścia analogowo-binarne, które
mogą być skonfigurowane jako wejścia binarne dla sensorów i bezpotencjałowe dla przycisków,
jako wejścia sond temperatury lub jako wejścia czujników ruchu. Zawiera 10 funkcji logicznych,
i pozwala na ręczne sterowanie wszystkich wyjść ze wskazaniem stanu poprzez diody LED.
Opcjonalne akcesoria: sondy temperatury i czujnik ruchu.

ZCL-FC010V
(80 x 90 x 60 mm.)
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Interfejsy Daikin
KLIC-DI
Moduł sterowania budynkowymi i
przemysłowymi systemami klimatyzacji
Daikin, 2 szer. DIN.
KLIC-DI jest dwukierunkowym interfejsem
komunikacyjnym KNX do sterowania
oraz monitorowania budynkowych i
przemysłowych systemów klimatyzacyjnych
Daikin.

KLIC-DA
Moduł sterowania pompami ciepła Altherma
Daikin, 2 szer. DIN.
KLIC-DA jest dwukierunkowym interfejsem
komunikacyjnym KNX do integracji pomp
ciepła Altherma Daikin z systemem KNX.

ZN1CL-KLIC-DI
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1CL-KLIC-DA
(90 x 60 x 35 mm.)

KLIC-DD

ZN1CL-KLIC-DD
(45 x 45 x 14 mm.)

Moduł sterowania domowymi
urządzeniami klimatyzacyjnymi Daikin.
KLIC-DD jest dwukierunkowym
interfejsem komunikacyjnym KNX
do sterowania oraz monitorowania
domowych klimatyzatorów Daikin.
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Interfejsy
SKX-OPEN / ADVANCE
Interfejs KNX – RS-232 .
SKX OPEN jest dwukierunkowym interfejsem komunikacyjnym KNX-RS232 z otwartym protokołem
łącza. Moduł umożliwia integrację urządzeń zewnętrznych z systemem KNX poprzez port RS232.
Otwarty protokół komunikacyjny pozwala na komunikację z różnymi urządzeniami niezależnie od ich
producenta i standardu komunikacji. Parametry łącza RS232 są programowane. W zestawie gotowy
kabel RS232.
ZN1RX-SKXOPEN
(45 x 45 x 14 mm.)

QUAD
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.

IRSC-OPEN
Interfejs KNX z jednokierunkowym otwartym protokołem.
IRSC OPEN jest interfejsem magistrali KNX umożliwiającym
sterowanie urządzeniami audio/video z podłączonym nadajnikiem
podczerwieni.

ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm.)
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ZN1IO-4IAD
(45 x 45 x 14 mm.)

Sensory
SQ-AmbienT
Czujnik temperatury w kształcie kwadratowej płytki wykonanej z hartowanego szkła jest
uzupełnieniem rodziny produktów SQUARE. Dostępne modele: biały/czarny/srebrny lub
niestandardowy wg własnego projektu.
* Sprawdź dostępność.

ZN1AC-SQAT
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Czujka ruchu z regulacją natężenia oświetlenia

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, TMDDisplay, 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

Czujka ruchu pracująca w technologii detekcji podczerwieni. 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.

68E

NTC

68F
ZN1

AC-

NTC

AC-

ZN1

ZN1

AC-

NTC

68S

ZN1IO-DETEC-P
ZN1IO-DETEC-X
Ø 48.9 mm.

Sondy temperatury
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
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Urządzenia systemowe
Sprzęgło liniowe Zennio

KNX USB Interface

Sprzęgło magistrali KNX LineCoupler
KNX jest przeznaczone m.in. do łączenia
dwóch linii (magistral) systemu KNX.
Posiada galwaniczną izolację pomiędzy
liniami. Wyposażone jest w tabele filtrów
telegramów, w celu zmniejszenia ruchu
telegramów na magistrali.

Interfejs KNX USB umożliwia
programowanie instalacji
KNX przez port USB. Diody
komunikujące status KNX i
USB. ETS wykrywa interfejs
KNX-USB po podłączeniu
do komputera. Umożliwia
monitorowanie magistrali KNX
przy użyciu aplikacji ETS.

ZNCAT-15-PO1.0

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

ZSY-IP-ROU
(90 x 70 x 35 mm.)
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ZN1SY-USBP
(90 x 36 x 71 mm.)

KNX-IP ROUTER

KNX-IP INTERFACE

Ruter KNX-IP może być używany jako sprzęgło
liniowe lub sprzęgło obszaru w oparciu o sieć
IP szkieletową lub liniową poprzez protokół
KNXnet/IP Routing. Umożliwia również
programowanie i monitorowanie urządzenia
z sieci IP (PC, system BMS) przy użyciu
protokołu tunelowania KNXnet/IP (maks. 4
połączenia jednocześnie).

Interfejs Zennio KNX-IP umożliwia
programowanie i monitorowanie urządzenia
w podsieci KNX (linia lub obszar) z sieci IP
(PC, system BMS) przy użyciu protokołu
tunelowania KNXnet/IP (maks. 4 połączenia
jednocześnie).

ZSY-IP-INT
(90 x 70 x 35 mm.)

Urządzenia systemowe
ZPS320MPA110
ZPS320MPA230
Zasilacz magistrali KNX z dodatkowym wyjściem zasilania 29VDC, 4,5 szer. DIN.
Maksymalna wydajność prądowa 320 mA (magistrala KNX razem z dodatkowym
wyjściem). Przycisk resetowania zasilacza oraz dioda LED do sygnalizowania
stanu zasilacza, zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem. Napięcie
zasilania 230/110V~ 50/60Hz..

ZN1PS-320MPA110
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1PS-320MPA230
(80 x 90 x 60 mm.)

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

ZPS640MPA110
ZPS640MPA230

ZN1PS-160MPA

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

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

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).
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