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Παραμετροποίηση
Η συντομογραφία "cfg" που 
αναγράφεται στις ασύρματες συσκευές 
quicklink προέρχεται από 
την λέξη "configuration" που σημαίνει 
παραμετροποίηση. 
Με το μπουτόν cfg ξεκινάει και 
σταματάει ο προγραμματισμός των 
συσκευών.

cfg
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Οι ασύρματες συσκευές της γκάμας quicklink απευθύνονται στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων με 
συμβατική καλωδίωση. Μετατρέπουν ένα απλό σπίτι σε πλήρως αυτοματοποιημένο χωρίς να 
απαιτούνται εργασίες καλωδίωσης, μερεμέτια και βαψίματα, αποφεύγοντας έτσι μεγάλα κοστολόγια. 
Και όχι μόνο! Προσφέρουν μεγάλη ευελιξία διότι βασίζονται στο πρωτόκολλο KNX το οποίο διασφαλίζει 
την διαχρονικότητα και την ανα πάσα στιγμή επέκταση της εγκατάστασης. Ξεκινώντας, ένα 
τηλεχειριστήριο quicklink θα προσφέρει τον κεντρικό έλεγχο όλων των ρολών της κατοικίας 
εξοικονομώντας χρόνο αυξάνοντας τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Μελλοντικά, καθώς οι 
ανάγκες του τελικού χρήστη μεταβάλλονται, το ίδιο τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει διαφορετικά 
συστήματα, όπως ο φωτισμός ή ακόμα και η μουσική.
Όσο γρήγορη και απλή είναι η εγκατάσταση του συστήματος, τόσο εύκολος είναι και ο προγραμματισμός 
των συσκευών, με το πάτημα μόνο δύο μπουτόν.

Μετατροπή σε έξυπνο σπίτι 
με το πάτημα δύο μπουτόν

Λειτουργία
Με το πάτημα του μπουτόν με 
συντομογραφία "fct" επιλέγετε 
από τις συσκευές την επιθυμητή 
λειτουργία (function).
Δύο κλικ και είναι έτοιμο! 
Δείτε πώς ακριβώς γίνεται στη 
σελίδα 22.

fct
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Έλεγχος ρολών

30 m

100 m

30 m

100 m

Έλεγχος on/off φωτισμού

30 m

100 m

Ρύθμιση φωτισμού
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Βασισμένο στο πρότυπο KNX
Το quicklink μιλάει την γλώσσα του KNX. Όλη η γκάμα 
βασίζεται στο πιστοποιημένο πρότυπο του ασύρματου KNX. 
Όλες οι ασύρματες συσκευές που προγραμματίζονται μέσω 
quicklink μπορούν να ενσωματωθούν και σε υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις KNX μέσω μιας κεραίας επικοινωνίας (media 
coupler). Με τον τρόπο αυτό οι δυνατότητες του κτιρίου 
αυξάνονται σημαντικά. 

Στις μέρες μας η έξυπνη διαχείριση ενός κτιρίου αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, είτε πρόκειται για 
μια κατοικία είτε για έναν επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν είναι πάντα 
έτοιμες για έξυπνες λειτουργίες και συχνά απαιτούνται νέες εργασίες με έξτρα κόστος και συνθετότητα. 
Εδώ έρχονται τα ασύρματα προϊοντα της Hager που προσφέρουν νέες δυνατότητες στις συμβατικές 
εγκαταστάσεις. Μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με εύκολη τοποθέτηση αυξάνει σημαντικά την άνεση, την 
ασφάλεια και την λειτουργικότητα χωρίς παρέμβαση στην εγκατάσταση του κτιρίου. Ιδανικές συσκευές 
για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων.  

Όλες οι λειτουργίες
σε μία ασύρματη λύση

Δύο μπουτόν - πολλές εφαρμογές
Το quicklink επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο πολλών 
λειτουργιών ενός κτιρίου – φωτισμός (on/off και dimming), 
χρονορύθμιση, ρολά, περσίδες, τέντες ή πόρτες γκαράζ. 
Με τη χρήση ασύρματων επίτοιχων μπουτόν ή 
τηλεχειριστηρίων επιτυγχάνεται ο έλεγχος μεμονωμένων 
ή ομαδικών λειτουργιών. Ακόμα και πιο ιδιαίτερες εφαρμογές, 
όπως αυτή του χρονοδιακόπτη φωτισμού - ρολών ή της 
δημιουργίας σεναρίων, μπορούν εύκολα να προγραμματιστούν 
και να ενεργοποιηθούν.

30 m

100 m

Χρονοδιακόπτης

30 m

100 m

Σενάρια

30 m

100 m

Χειροκίνητος έλεγχος

30 m

100 m

Ομαδικός έλεγχος
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Στο ίδιο μήκος κύματος
Ασύρματες συσκευές για κάθε εφαρμογή

Επίτοιχα ασύρματα 
χειριστήρια
•  επίτοιχοι ασύρματοι   
 διακόπτες 
 (wall-transmitters) 
 2 και 4 εντολών
• επίτοιχοι ασύρματοι   
 διακόπτες 
 (wall-transmitters) 
 ηλιακής φόρτισης, 
 2 και 4 εντολών
• Επίτοιχα ασύρματα   
 χειριστήρια IP55, 
 1 και 2 εντολών

Λειτουργίες:
• Έλεγχος on/off
• Ρύθμιση φωτισμού
• Έλεγχος ρολών
• Έλεγχος σεναρίων
• Χρονικές λειτουργίες
• Ομαδικός έλεγχος
• Προσομοίωση παρουσίας

         85656189  TRE302 

Οι ασύρματες συσκευές quicklink επικοινωνούν με κύματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) στα 868 MHz. 
Πρόκειται για την τυποποιημένη συχνότητα του ασύρματου KNX σε όλη την Ευρώπη ειδικά για την 
λειτουργία ασύρματων εφαρμογών μικρής απόστασης (short range device, SRD) στις κατοικίες. 
Η συχνότητα αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλή προστασία από παρεμβολές και πολύ καλή εμβέλεια: 
30 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους και 100 μέτρα σε εξωτερικούς. 

Εξωτερικοί ανιχνευτές 
κίνησης
• Ασύρματοι ανιχνευτές   
 κίνησης με προβολέα LED
• Ασύρματοι ανιχνευτές   
 κίνησης με μπαταρία
• Ασύρματοι ανιχνευτές   
 κίνησης ηλιακής φόρτισης
• Κιτ αποτελούμενο από 1  
 ασύρματο ανιχνευτή  
 κίνησης και 1 ασύρματο   
 δέκτη μιας εξόδου on/off

Πλεονεκτήματα:
• Γωνία ανίχνευσης 220-360°
• Κάθετη ανίχνευση 
• Εμβέλεια μέχρι 16m
• Στεγανότητα IP55 
  
Επιπρόσθετα, οι ανιχνευτές 
κίνησης σας παρέχουν:
• Εύκολη τοποθέτηση στην  
 οροφή χωρίς εξάρτημα
• Γωνιακή τοποθέτηση με   
 αντάπτορα
 

   TRE600               TRE530

Τηλεχειριστήρια
• 2 εντολών
• 4 εντολών
• 6 εντολών
• 18 εντολών

Λειτουργίες:
• Έλεγχος on/off
• Ρύθμιση φωτισμού
• Έλεγχος ρολών
• Έλεγχος σεναρίων
• Χρονικές λειτουργίες
• Ομαδικός έλεγχος

TU404           TU418
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Aσύρματες λύσεις με μια ματιά
Οι ασύρματες λύσεις quicklink περιλαμβάνουν πομπούς και 
δέκτες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (IP55). 
Η γκάμα αποτελείται από χωνευτές και επίτοιχες συσκευές, 
ελεγχόμενες πρίζες, ανιχνευτές κίνησης, ασύρματες 
μαγνητικές επαφές καθώς και αισθητήρια φωτεινότητας.
Όλες οι συσκευές μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.  
Σε μία εφαρμογή μέχρι 20 συσκευές μπορούν να συνδεθούν 
μεταξύ τους. Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, συσκευές με 
λειτουργία repeater έχουν την δυνατότητα να αναμεταδόσουν 
το σήμα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Ο προγραμματισμός 
των συσκευών πραγματοποιείται με απλό τρόπο χωρίς να 
απαιτούνται εργαλεία, εξοπλισμός ή κάποιο λογισμικό.

Όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο
Οι συσκευές quicklink λειτουργούν 
με τεχνολογία 3V. 
Αυτό μειώνει την κατανάλωση έως 
και 40% σε σύγκριση με τη 
συμβατική τεχνολογία των 5V.  

Έως και

εξοικονόμηση 
ενέργειας

Ασύρματες 
χωνευτές συσκευές
Διατηρούν το υπάρχον 
διακοπτικό υλικό.
Διαθέσιμες σε:
• Ασύρματους ενεργοποιητές  
 on/off φωτισμού 
• Ασύρματους ενεργοποιητές  
 ρύθμισης φωτισμού
• Ασύρματους ενεργοποιητές
 ελέγχου ρολών

Λειτουργίες 
(ανάλογα τη συσκευή):
• Έλεγχος on/off
• Ρύθμιση φωτισμού 
• Έλεγχος ρολών
• Έλεγχος σεναρίων
• Χρονικές λειτουργίες
• Ομαδικός έλεγχος

   TRM690G    

Ασύρματες 
επίτοιχες συσκευές IP55
Για τον έλεγχο φωτισμού 
και ρολών σε εξωτερικούς 
χώρους.
Διαθέσιμες σε:
• Ασύρματους ενεργοποιητές 
 on/off φωτισμού 
• Ασύρματους ενεργοποιητές
 ελέγχου ρολών

Λειτουργίες:
• Έλεγχος on/off
• Ρύθμιση φωτισμού 
• Έλεγχος ρολών
• Έλεγχος σεναρίων
• Χρονικές λειτουργίες
• Ομαδικός έλεγχος

TRE400

Ασύρματη 
ελεγχόμενη πρίζα
Μετατρέπει άμεσα μία 
συμβατική πρίζα σε 
ελεγχομενη από απόσταση.
Λειτουργίες:
• Έλεγχος on/off
• Χρονικές λειτουργίες
• Έλεγχος σεναρίων
 

TRC270D

Ασύρματη 
μαγνητική επαφή
• Εντολή on/off
• Έλεγχος ρολών
• Έλεγχος σεναρίων
• Χειροκίνητος έλεγχος
• Χρονικές λειτουργίες
• Ομαδικός έλεγχος

Ασύρματος αισθητήρας 
φωτεινότητας 
Λειτουργίες:
• Λειτουργία προστασίας   
 από τον ήλιο στο   
 καθορισμένο επίπεδο
• Λειτουργία λυκόφωτος

 TRC301B              TRC321B
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Ασύρματο διακοπτικό υλικό
με το μοναδικό design της berker

Οι ασύρματοι διακόπτες της Hager αντικαθιστούν τους συμβατικούς διακόπτες προσδίδοντας άμεσα 
στο υφιστάμενο κτίριο έξυπνες λειτουργίες για την άνεση του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο η ζωή στο 
σπίτι και τον εργασιακό χώρο αναβαθμίζεται. Τα ρολά ανοίγουν μόνα τους το πρωί με το φυσικό φως, 
το πάτημα ενός διακόπτη σβήνει ταυτόχρονα όλα τα φώτα του κτιρίου κατά την έξοδο, οι τέντες 
ανεβαίνουν με εντολή τηλεχειριστηρίου από το καθιστικό, τα φώτα του χώρου χαμηλώνουν επιλέγοντας 
το σενάριο "cinema" για να απολαύσετε την ταινία σας και πολλά άλλα. 
Οι ασύρματοι διακόπτες διατίθενται σε 12 διαφορετικές σειρές, δίνοντας επιλογές με μεγάλη ποικιλία 
υλικών και χρωμάτων, ώστε να ταιριάζουν ακόμη και στους πιο απαιτητικούς χώρους. 

Αναβάθμιση εύκολα
Οι νέες ασύρματες συσκευές quicklink είναι ιδανικές για την 
ανακαίνιση ή την αλλαγή χρήσης ενός χώρου. Στη θέση των 
συμβατικών διακοπτών τοποθετούνται οι ασύρματοι 
διακόπτες berker, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους, 
δίνοντας την δυνατότητα ομαδικού ελέγχου του φωτισμού 
ή των ρολών. Ο προγραμματισμός είναι κοινός για όλες τις 
συσκευές quicklink μέσω των ενσωματωμένων μπουτόν 
(σελ.22).

Ευελιξία και διαχρονικότητα
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της νέας γενιάς ασύρματων 
διακοπτών είναι οτι βασίζεται στο διεθνές ανοικτό 
πρωτόκολλο κτιριακού αυτοματισμού KNX. Αυτό σημαίνει πως 
όλες οι συσκευές της γκάμας quicklink είναι συμβατές με τις 
συσκευές KNX όλων των κατασκευαστών παγκοσμίως. 
Η εγκατάσταση παραμένει διαχρονική και η επένδυση δεν 
χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου, καθώς μπορεί 
να εξελίσσεται ακολουθώντας πάντα τις τάσεις και τις νέες 
τεχνολογίες. 
Από μία ομαδική εντολή ρολών, χωρίς μεγάλο κόστος, έως 
τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο ενός κτιρίου, το σύστημα 
θα παρέχει πάντα την μεγαλύτερη ευελιξία.
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Ασύρματο μπουτόν 4 εντολών 
σε σειρά R.1, λευκό

Ασύρματος χρονοδιακόπτης ρολών 
σε σειρά R.classic, λευκό

Ασύρματο μπουτόν ρολών 
σε σειρά Κ.5, inox metal matt

Ασύρματο μπουτόν ρολών
σε σειρά Β.7, γυαλί λευκό

Ασύρματο μπουτόν 4 εντολών 
σε σειρά Q.3, ανθρακί

Ασύρματο μπουτόν 4 εντολών 
σε σειρά R.3, γυαλί λευκό

Ασύρματο μπουτόν 2 εντολών 
σε σειρά Κ.1, ανθρακί

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης 
σε σειρά Q.7, inox brushed

Ασύρματο μπουτόν 2 εντολών 
σε σειρά R.1, αλουμίνιο
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Έλεγχος φωτεινότητας και σκίασης
Λύσεις για άνετο περιβάλλον στο σαλόνι

Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο κατά την μετακόμιση σε ένα σπίτι, νεό ή παλιό, οι διακόπτες να είναι 
τοποθετημένοι σε σημεία που δεν εξυπηρετούν τη νέα διάταξη της επίπλωσης, να υστερούν αριθμητικά 
και να παρέχουν τις βασικές μόνο λειτουργίες, με αποτέλεσμα ο τελικός χρήστης να συμβιβάζεται με 
την υπάρχουσα υποδομή.
Με τον σωστό συνδυασμό συσκευών quicklink καλύπτονται τα κενά που υπάρχουν στην εργονομία του 
χώρου, τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης και την άνεση του τελικού χρήστη. Η γκάμα ασύρματων 
συσκευών quicklink αποτελεί την ιδανική επιλογή για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων 
αναβαθμίζοντάς τα και προσθέτοντας σημαντική υπεραξία. Εδώ αλλά και στις επόμενες σελίδες θα 
βρείτε παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών και προτάσεις για διαφορετικά δωμάτια.

Ασύρματο μπουτόν 4 εντολών 
σε ρυθμιστή φωτισμού LED

Ασύρματος διακόπτης ρολών Τηλεχειριστήριο  
18 εντολών
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Έλεγχος σκίασης
Για την δημιουργία του κατάλληλου φωτισμού απαιτείται 
και η κατάλληλη σκίαση.
Όλα τα ρολά ή οι τέντες μπορούν να ελεγχθούν με μια 
εφαρμογή σκίασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη:
•  Χειροκίνητα μέσω του ασύρματου διακόπτη ρολών.
•  Βάσει χρονοπρογράμματος με τον ασύρματο   
 χρονοδιακόπτη ρολών.
•  Βάσει της ηλιακής ακτινοβολίας, μέσω του ασύρματου  
 αισθητήρα φωτεινότητας.
•  Επιπλέον και συνδυαστικά με τα παραπάνω, μέσω ενός  
 τηλεχειριστηρίου 4 εντολών.
Ο έλεγχος του φωτισμού και της σκίασης μπορεί να 
αποτελέσει και μέρος πιο πολύπλοκων σεναρίων, 
πχ καθώς κατεβαίνουν τα ρολά, ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί 
ο φωτισμός στο 30%.

Ασύρματος 
χρονοδιακόπτης ρολών 

Ασύρματοι ενεργοποιητές 
ελέγχου ρολών

Ασύρματος 
αισθητήρας φωτεινότητας

Ρύθμιση φωτεινότητας
Βασικός παράγοντας για ένα άνετο περιβάλλον είναι ο 
φωτισμός. Με το quicklink έχετε τον έλεγχο όλου του 
φωτισμού του σαλονιού και της τραπεζαρίας από ένα 
κεντρικό σημείο. Για παράδειγμα, ένα ασύρματο μπουτόν 4 
εντολών συνδυάζεται με ρυθμιστή φωτισμού LED για δύο 
ξεχωριστά κυκλώματα, ο οποίος επίσης μπορεί να ελεγχθεί 
και από ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο 18 εντολών. Κατά τη 
διάρκεια του δείπνου, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το 
αντίστοιχο σενάριο με ένα πάτημα ενεργοποιόντας τα φώτα 
στην προεπιλεγμένη στάθμη φωτεινότητας. Στη συνέχεια, με 
το σενάριο "home theater" ο φωτισμός οροφής σβήνει, 
αφήνοντας τον κρυφό φωτισμό να δημιουργήσει την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα.
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Εξαερισμός χώρων
Ενδεικτική λύση στην κουζίνα
Σε ένα σπίτι με καλή μόνωση ο απορροφητήρας συνιστάται να ανάβει μόνο αν υπάρχει ανοιχτό 
παράθυρο, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ροή καθαρού αέρα στον χώρο. 
Αυτό συμβάλλει στην δημιουργία πιο ευχάριστης ατμόσφαιρας. 
Σε έναν επαγγελματικό χώρο, όπου τα μεγέθη είναι μεγαλύτερα και δεν επιτρέπονται οι άσκοπες 
σπατάλες, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Με τις ασύρματες λύσεις quicklink το δωμάτιο του ξενοδοχείου ή το γραφείο θα κλιματίζεται μόνο όταν 
το παράθυρο είναι κλειστό. Ο συνδυασμός του κλιματισμού με τον έλεγχο ανοίγματος παραθύρων 
εξοικονομεί σημαντικά ποσά ενέργειας και χρημάτων. 
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Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Ο κατάλληλος συνδυασμός συσκευών quicklink αναβαθμίζει 
την καθημερινότητα του τελικού χρήστη σε σύντομο χρόνο:

Η μαγνητική επαφή ελέγχει το άνοιγμα του παραθύρου και δίνει 
εντολή στην ασύρματη πρίζα, στην οποία είναι συνδεδεμένος 
ο απορροφητήρας, ώστε να ενεργοποιηθεί. Ενώ παράλληλα 
ο φωτισμός του χώρου ο οποίος ελέγχεται από τον ασύρματο 
διακόπτη 2 εντολών συμμετέχει στη master εντολή 
απενεργοποίησης του φωτισμού του ολόκληρης της κατοικίας 
διασφαλίζοντας ότι κανένα φως δεν θα παραμείνει αχρείαστα 
αναμμένο. 

Στο δωμάτιο ξενοδοχείου η ασύρματη μαγνητική επαφή στέλνει 
εντολή απενεργοποίησης του κλιματισμού στον ασύρματο 
ενεργοποιητή on/off, διασφαλίζοντας την ορθή χρήση του 
κλιματισμού από τους ενοίκους, πετυχαίνοντας εξοικονόμηση 
ενέργειας και χρημάτων στην επιχείρηση. 

Ασύρματη μαγνητική επαφή

Ασύρματη πρίζα

Ασύρματος επίτοιχος 
διακόπτης 2 εντολών 

Ασύρματος ενεργοποιητής 
on/off    
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Αναβάθμιση συνθηκών
Εφαρμογές για υπνοδωμάτια
Πόσες φορές ξαπλώνουμε ξεχνώντας να σβήσουμε το φως του υπνοδωματίου; Ή πόσες φορές, θα 
επιθυμούσαμε να ανεβάσουμε τα ρολά του υπνοδωματίου μας όντας ξαπλωμένοι ακόμα, χωρίς να 
πρέπει να κινηθούμε προς τον διακόπτη; Το quicklink μεταβάλλει την ηλεκτρική μας εγκατάσταση 
άμεσα προσθέτοντας νέα σημεία που αυξάνουν την άνεση!  
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Ασύρματος διακόπτης ελέγχου  
ή ρυθμιστής φωτισμού 

2 εντολών 

Ασύρματη πρίζα

Με ασύρματους διακόπτες
Αντικαθιστώντας τον συμβατικό διακόπτη δίπλα στην πόρτα 
του υπνοδωματίου με έναν ασύρματο διακόπτη 4 εντολών, 
επιτυγχάνεται ο έλεγχος όλου του φωτισμού και των ρολών του 
χώρου από το σημείο αυτό. Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία οι 
ίδιες λειτουργίες ελέγχονται και από νέα σημεία με τους 
ασύρματους αυτοκόλλητους διακόπτες που τοποθετούνται στα 
σημεία που εξυπηρετούν τον χρήστη.

Με τη χρήση χρονοδιακόπτη
Οι ασύρματες πρίζες ενσωματώνουν λειτουργία 
χρονοδιακόπτη. Με τη χρήση τους τα φώτα ανάβουν ή 
σβήνουν σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές. 
Ιδανική επιλογή για όσους αποκοιμούνται διαβάζοντας ένα 
βιβλίο ή για όσους επιθυμούν να ξυπνούν ήρεμα με το φως 
της ημέρας.

Ασύρματος χρονοδιακόπτης 
ρολών
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Ώρα για παρουσίαση
Λύσεις για χώρους εργασίας

Είτε πρόκειται για μικρές εταιρείες start-up, είτε για επαγγελματικά home-office, οι ασύρματες λύσεις 
quicklink είναι ιδανικές για την γρήγορη μετατροπή συμβατικών χώρων σε πολυλειτουργικούς χώρους 
εργασίας, εκπαιδεύσεων ή συνεδριάσεων. Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του συστήματος γίνεται 
εύκολα και γρήγορα, ακριβώς όπως υποδηλώνει ο όρος quicklink.

Εργασία με τις σωστές προϋποθέσεις φωτισμού
Ο κατάλληλος φωτισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην 
δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος. 
Κάποιες φορές όμως, όπως κατά τη διάρκεια μιας 
παρουσίασης απαιτείται συσκότιση του χώρου. Με τις 
μονάδες quicklink αυτό μπορεί να γίνει με τους παρακάτω 
τρόπους: 
• με το πάτημα ενός ασύρματου μπουτόν ρολών 
• με τηλεχειριστήριο
• μέσω ομαδικής εντολής και με χρονοπρόγραμμα
• αυτόματα μέσω εντολής από ασύρματο αισθητήρα   
 φωτεινότητας βάσει του φωτισμού περιβάλλοντος 

Τις ώρες της ημέρας που το φως του ήλιου είναι πολύ έντονο, 
τα ρολά ή οι περσίδες κατεβαίνουν αυτόματα με σκοπό να 
διευκολύνουν την εργασία στον υπολογιστή. 
Ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση αποτελεί η δυνατότητα 
χειροκίνητου ελέγχου των λειτουργιών από το τραπέζι 
συνεδριάσεων με το ασύρματο τηλεχειριστήριο. 
Η επαναφορά στην αυτόματη λειτουργία γίνεται απλά με το 
πάτημα ενός πλήκτρου. 

Χρονοδιακόπτης ελέγχου 
φωτισμού

Μπουτόν ρολών
Ασύρματο χειριστήριο
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Ασύρματος αισθητήρας 
φωτεινότητας
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Ασύρματος ανιχνευτής
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Μηχανισμός ελέγχου φωτισμού 
1 εξόδου

Ασύρματο πλακίδιο ανιχνευτή 
κίνησης 1.1m

Πλαίσιο 
S.1 λευκό

Ανίχνευση κίνησης
Προτάσεις για διαδρόμους

Σε μεγαλύτερα κτίρια με πολλούς διαδρόμους απαιτείται η χρήση ανιχνευτών κίνησης με τη δυνατότητα 
της μεταξύ τους διασύνδεσης. Η δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας που προσφέρει η διασύνδεση 
αυτή ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας σε κάθε γωνιά του κτιρίου. Ταυτόχρονα μειώνει την 
κατανάλωση της ενέργειας, διότι ο φωτισμός ενεργοποιείται μόνο όταν και για όσο χρειάζεται. 

Άμεση απόκριση με quicklink
Για τον ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο του φωτισμού σε μακρείς 
διαδρόμους προτείνεται η χρήση ασύρματων ανιχνευτών κίνησης. 
Διατίθενται σε δύο εκδόσεις, για τοποθέτηση σε ύψος 1,1m και 
2,2m, αναλόγως τις συνθήκες της κατασκευής του κτιρίου. 
Για την ανίχνευση κίνησης σε μακρείς διαδρόμους ένας ασύρματος 
ανιχνευτής κίνησης τοποθετείται στην θέση του διακόπτη και 
αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού σημείου ελέγχου. 
Επιπλέον ασύρματοι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται για την επέκταση 
της εμβέλειας ανίχνευσης και επικοινωνούν με το κεντρικό σημείο 
ασύρματα μέσω quicklink. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την 
προσαρμογή της εμβέλειας στις απαιτήσεις του έργου. 
Η απαιτούμενη εργασία εγκατάστασης είναι ελάχιστη - το όφελος 
εξοικονόμησης και άνεσης πολύ σημαντικό.



 

20

Από το σκοτάδι στο φως
Λύσεις εξωτερικών χώρων
Εκτός των εσωτερικών εφαρμογών, οι ασύρματες λύσεις quicklink προτείνονται και για εξωτερικούς 
χώρους, πχ. για τον έλεγχο της τέντας στο μπαλκόνι ή τη φωταγώγηση του κήπου. Όλες οι συσκευές 
εξωτερικού χώρου έχουν βαθμό στεγανότητας IP55 για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. 
Η εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο φτάνει τα 100m, ιδανική για απομακρυσμένα σημεία χωρίς καλωδίωση. 
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Όταν υπάρχει κίνηση 
... ο ασύρματος ανιχνευτής κίνησης quicklink το 
αντιλαμβάνεται. Τοποθετείται στον τοίχο, στην οροφή ή 
σε γωνία με τη χρήση ειδικού εξαρτήματος στήριξης και 
συνδέεται εύκολα με έναν ασύρματο δέκτη IP55 1 ή 2 εξόδων, 
για την ενεργοποίηση του συνδεδεμένου φωτισμού. 
Η τροφοδοσία παρέχεται μέσω μπαταρίας ή μέσω ηλιακής 
φόρτισης από το ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό στοιχείο.
Ο φωτισμός μπορεί να ελεγχθεί και χειροκίνητα μέσω ενός 
ασύρματου επίτοιχου χειριστηρίου 1 ή 2 εντολών. 

Άπλετος φωτισμός
Όταν υπάρχει καλωδίωση 230V στον εξωτερικό χώρο 
ο προβολέας LED με ανιχνευτή κίνησης κάνει την νύχτα μέρα!
Με ισχύ 60W LED, παρέχει την φωτεινότητα ενός προβολέα 
αλογόνου 320W με κατανάλωση μειωμένη κατά 70%. Το 
φωτεινό panel του περιστρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις  
για τον στοχευμένο φωτισμό της επιθυμητής περιοχής.

Μόνο ασύρματα 
Ο προγραμματισμός quicklink προσφέρει πρόσθετες επιλογές 
ελέγχου, πχ. χειροκίνητη ενεργοποίηση του προβολέα μέσω 
ενός ασύρματου διακόπτη ή με τα ασύρματα επίτοιχα 
χειριστήρια 1 ή 2 εντολών. Έτσι τα φώτα μπορούν να ανάψουν 
ακόμα και χωρίς ανίχνευση κίνησης.

Προβολέας LED 
με ανιχνευτή κίνησης IP55

Ασύρματο επίτοιχο 
χειριστήριο IP55

Ασύρματος ανιχνευτής 
κίνησης ηλιακός IP55

Ασύρματος δέκτης IP55
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Επιλογή πλήκτρου εντολής
Πατήστε στιγμιαία το μπουτόν του 
πομπού που θέλετε να εκτελεί την 
επιθυμητή λειτουργία. Το LED 
ρύθμισης του πομπού αναβοσβήνει 
για ένα δευτερόλεπτο. 

Προγραμματισμός της λειτουργίας
Πιέστε στιγμιαία το μπουτόν cfg του 
πομπού. Αυτομάτως τα LED 
ρύθμισης όλων των πομπών και 
δεκτών εντός εμβέλειας 
ενεργοποιούνται. Οι συσκευές 
βρίσκονται σε καθεστώς 
προγραμματισμού.

1 2
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Μέθοδος προγραμματισμού 
των συσκευών 
χωρίς εργαλεία, σε πέντε βηματα
Η γκάμα quicklink βασίζεται στον κοινό τρόπο προγραμματισμού των ασύρματων συσκευών της, χωρίς 
εργαλεία, εξοπλισμό ή λογισμικό, χρησιμοποιώντας μόνο τα μπουτόν που βρίσκονται πάνω στις 
συσκευές. Όλες οι ασύρματες συσκευές quicklink συνδυάζονται μεταξύ τους και μπορούν να 
λειτουργήσουν σε μια απλή εγκατάσταση. Μπορούν να ελέγχουν φωτισμό, ρολά, τέντες κ.α. Η ρύθμιση 
επιτυγχάνεται με αντιστοίχιση ενός πομπού με έναν ή περισσότερους δέκτες (ενεργοποιητές), για την 
υλοποίηση της επιθυμητής λειτουργίας.

cfg

of

Επιλογή της λειτουργίας
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία 
με επαναλαμβανόμενη πίεση του 
μπουτόν "fct" του δέκτη. 
Οι διαθέσιμες λειτουργίες ξεχωρίζουν 
με διαφορετικό χρώμα στο LED "fct" 
του δέκτη (σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα).

Αποθήκευση της επιθυμητής 
λειτουργίας
Πατήστε για πάνω από 2s το 
μπουτόν "fct" του δέκτη μέχρι το 
LED "cfg" να αρχίσει να αναβοσβήνει. 
Το LED "fct" λαμβάνει το χρώμα της 
επιλεγμένης λειτουργίας.

Έξοδος από τον 
προγραμματισμό
Πατήστε στιγμιαία το μπουτόν 
"cfg" του πομπού. Τα LED όλων 
των δεκτών και του πομπού 
σβήνουν. Τέλος προγραμματισμού!

3 4 5

Λειτουργία

Δέκτης ON/OFF

LED fct Λειτουργία

ON/OFF
ON/OFF, βαθμιαία αύξηση 
/ μείωση φωτεινότητας

ON
ON, βαθμιαία αύξηση 
φωτεινότητας Άνοδος ρολών, stop (μπουτόν)

Άνοδος ρολών, stop 
(διακόπτης | μόνο για TRM692G)

Κάθοδος ρολών, stop 
(διακόπτης | μόνο για TRM692G)

Κάθοδος ρολών, stop (μπουτόν)OFF, βαθμιαία μείωση
φωτεινότητας OFF

σενάριο 1 σενάριο 1 σενάριο 1

σενάριο 2 σενάριο 2 σενάριο 2

χρονικό χρονικό

ON/OFF (διακόπτης) ON/OFF (διακόπτης) ON/OFF διακόπτης ρολών

επιβολή ON επιβολή ανόδου

επιβολή OFF επιβολή καθόδου

διαγραφή διαγραφή διαγραφή

Λειτουργία

Δέκτης ρυθμιστής φωτισμού Δέκτης ρολών
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Από 20 μέχρι 255
Το ασύρματο σύστημα μπορεί να αποτελεί είτε μια 
μεμονωμένη λύση είτε μέρος μιας ενσύρματης εγκατάστασης 
KNX με τη χρήση κεραία επικοινωνίας (media coupler). 
Στη δεύτερη περίπτωση μπορούν να συνδεθούν έως και 255 
ασύρματες συσκευές. Ως αποτέλεσμα, η σειρά προϊόντων 
quicklink επεκτείνει ανά πάσα στιγμή τις τρέχουσες 
ενσύρματες εγκατάστεις ΚΝΧ. 

Όσο αυξάνονται οι ανάγκες του τελικού χρήστη τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις για περισσότερη 
άνεση και λειτουργικότητα του χώρου. Οι ασύρματες λύσεις της Hager προγραμματίζονται με τον τρόπο 
προγραμματισμού quicklink, όμως προγραμματίζονται επίσης μέσω του λογισμικού ETS για πιο 
πολύπλοκες εφαρμογές, όντας 100% πιστοποιημένες συσκευές KNX.

Επεκτάσιμη λύση
χωρίς όρια 
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o

Μέθοδος quicklink
Για απλές εφαρμογές, τα ασύρματα προϊόντα 
προγραμματίζονται χωρίς εργαλεία 
χρησιμοποιώντας τα μπουτόν που βρίσκονται 
πάνω στα υλικά.

Μέθοδος ETS
Το λογισμικό ETS προσφέρει τις μέγιστες 
δυνατότητες παραμετροποίησης όλων 
των συσκευών KNX και υλοποιεί τις πιο 
σύνθετες λειτουργίες. 
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Άνοιγμα στο μέλλον
Οι επιλογές σας από την Hager
Στις μέρες μας, η βασική διαφορά ανάμεσα στις συμβατικές εγκαταστάσεις και τα έξυπνα κτίρια είναι η 
καλωδίωσή τους. Συνεπώς η μετατροπή της συμβατικής εγκατάστασης σε έξυπνο κτίριο απαιτεί 
επιβάρυνση με έξτρα κόστη εργασιών, μερεμετιών και καλωδίωσης. Η νέα γενιά ασύρματων συσκευών 
της Hager γεφυρώνει δύο πράγματα για το μέλλον του έξυπνου σπιτιού: τη διασύνδεση των συμβατικών 
διακοπτών με ασύρματους διακόπτες και άλλες ασύρματες συσκευές, τα οποία όλα αυτά με την σειρά 
τους διασυνδέονται και με KNX συσκευές μέσω της κεραίας επικοινωνίας (media coupler). 
Έτσι η Hager υπερβαίνει συνεχώς τα όρια του δυνατού προσφέροντας πάντα λύσεις άνεσης, 
μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Συμβατική εγκατάσταση

WYC81x

TRE530 TRC270D TRB302A TU418 TJA450 TXA207C

WYJ42xWYC82x + WYC84x WYC51xx WYJ43x

WYT12xQS TG053A

WYJ42xQ WYT360 WYT620

TXA213N

TYA628C TE360

WYC81x

TRE530 TRC270D TRB302A TU418 TJA450 TXA207C
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TXA213N

TYA628C TE360
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TYA628C TE360

Ασύρματη εγκατάσταση
Ρύθμιση μέσω quicklink ή ETS
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Ασύρματη εγκατάσταση KNX και ενσύρματη bus 
εγκατάσταση KNX
Ρύθμιση μέσω ETS
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