KNX systemlink
προγραμματισμός ETS
Η ομάδα προϊόντων systemlink δίνει λύση σε εκτεταμένες και απαιτητικές σε αυτοματισμούς
εγκαταστάσεις KNX. Οι συσκευές προγραμματίζονται μέσω του λογισμικού ETS (Engineering Tool
Software), αποκτώντας πρόσβαση σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του KNX. Μέσω του ETS
μπορούν να προγραμματιστούν επίσης και οι υπόλοιπες συσκευές της Hager quicklink και
easylink με επιπλέον λειτουργίες. Η γκάμα συσκευών KNX systemlink παρέχει στον τελικό
χρήστη πληθώρα εφαρμογών όπως ο έλεγχος φωτισμού και ρολών, ο έλεγχος θερμοκρασίας
ανά χώρο καθώς επίσης και πολλές ακόμη λειτουργίες. Η εγκατάσταση KNX μεγιστοποιεί την
άνεση του χρήστη: ο έλεγχος γίνεται από μία οθόνη αφής, μέσω ασύρματων εντολών RF ή και
απομακρυσμένα μέσω internet.
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KNX systemlink
Μονάδες τροφοδοσίας KNX
Η σειρά συσκευών ΚΝΧ χρησιμοποιεί το διεθνώς
αναγνωρισμένο ανοιχτό πρωτόκολλο κτιριακού
αυτοματισμού KNX σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO / IEC 14543 – 3.

Μονάδες τροφοδοσίας
Οι μονάδες τροφοδοσίας KNX παρέχουν την απαραίτητη χαμηλή τάση (SELV) στις ενσύρματες συσκευές.
Τοποθετείται 1 μονάδα τροφοδοσίας ανά γραμμή BUS.

Μονάδες τροφοδοσίας KNX
Χαρακτηριστικά:
- για την τροφοδοσία KNX συσκευών
- πράσινη λυχνία LED ένδειξης κατάστασης εξόδου
- κόκκινη λυχνία LED προειδοποίησης βραχυκυκλώματος/

TXA112

υπερφόρτωσης της εξόδου
- προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
- τάση εξόδου 30V DC SELV

πλ/στ

συσκ.

τροφοδοτικό 30V DC-320mA

4❚

1

TXA111

κωδικός

τροφοδοτικό 30V DC-640mA

4❚

1

TXA112

Μονάδα τροφοδοσίας KNX - 2 εξόδων 320mA
Χαρακτηριστικά:
- για την τροφοδοσία KNX συσκευών σε 2 ανεξάρτητες
γραμμές
- δυνατότητα φίλτρου των τηλεγραφημάτων ανάμεσα στις
δύο γραμμές (πχ. 1.0 server, 1.1 ενεργοποιητές / μπουτόν)
σε συνδυασμό με προσαρμοστή γραμμής κωδ. TYF130
TXA116

τροφοδοτικό 30V DC-2x320mA (2 εξόδων)

- πράσινη λυχνία LED ένδειξης κατάστασης κάθε εξόδου
- κόκκινη λυχνία LED προειδοποίησης βραχυκυκλώματος/
υπερφόρτωσης κάθε εξόδου
- προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση για κάθε
έξοδο

πλ/στ

συσκ.

4❚

1

κωδικός

TXA116

Μονάδα τροφοδοσίας KNX 320mA 30V DC + 24V DC (βοηθητική)
Χαρακτηριστικά:
- για την τροφοδοσία KNX συσκευών
- διαθέτει δεύτερη έξοδο 24 V DC 640mA για σύνδεση με
συσκευές KNX που απαιτούν βοηθητική τροφοδοσία
(domovea server κωδ. TJAx70, θερμοστάτες KNX κωδ.
80xx0100)

KNX systemlink

TXA114

τροφοδοτικό 30V DC - 320mA + 24V DC - 640mA
(KNX και βοηθητικής τροφοδοσίας)

- πράσινη λυχνία LED ένδειξης κατάστασης κάθε εξόδου
- κόκκινη λυχνία LED προειδοποίησης βραχυκυκλώματος/
υπερφόρτωσης κάθε εξόδου
- προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση για κάθε
έξοδο

πλ/στ

συσκ.

4❚

1

κωδικός

TXA114

Μονάδα βοηθητικής τροφοδοσίας 24V - 1A
Χαρακτηριστικά:
- 24V DC / 1A
- πράσινη λυχνία LED ένδειξης κατάστασης εξόδου
- κόκκινη λυχνία LED προειδοποίησης βραχυκυκλώματος/

βοηθητικό τροφοδοτικό 24V DC - 1A

υπερφόρτωσης της εξόδου
- προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση

πλ/στ

συσκ.

4❚

1

κωδικός

TGA200

TGA200

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής

75010015

Χαρακτηριστικά:
- 30V DC / 640mA
- χρησιμοποιείται στη θέση της μονάδας κύριας
τροφοδοσίας KNX και συνδέεται με μπαταρία κωδ.
75900068 με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία της
εγκατάστασης

τροφοδοτικό αδιάλλειπτης παροχής 30V DC - 640mA
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- δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερη μπαταρίας μολύβδου
για μεγαλύτερο χρόνο διατήρησης της ισχύος
- πράσινη λυχνία LED ένδειξης κατάστασης εξόδου
- κόκκινη λυχνία LED προειδοποίησης βραχυκυκλώματος/
υπερφόρτωσης της εξόδου

πλ/στ

συσκ.

8❚

1

κωδικός

75010015

❚ = module/στοιχείο 17,5mm

KNX systemlink
Μονάδες τροφοδοσίας KNX
Μπαταρία μολύβδου 12V/12Ah
Χαρακτηριστικά:
- για τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής κωδ. 75010015
- 12V DC / 12Ah
συσκ.

μπαταρία μολύβδου 12V/12Ah

1

κωδικός

75900068

75900068

Καλώδια σύνδεσης
συσκ.

κωδικός

καλώδιο σύνδεσης για την μπαταρία (2m-4x0,75mm2)

1

75900066

καλώδιο σύνδεσης για την 2η μπαταρία

1

75900067

75900066

Αντικεραυνικό τύπου 3 προστασίας γραμμής με αποσπώμενα φυσίγγια
Χαρακτηριστικά:
- τύπος κυματομορφής: 8/20μs
- ένδειξη τέλους ζωής
- τεχνολογίας βαρίστορ (metal oxide varistor-MOV)
- χρησιμοποιούνται για την προστασία στην είσοδο (230V

AC) των τροφοδοτικών KNX
- συνδυάζεται με αντικεραυνικά τυπου 1 και 2 για
ολοκληρωμένη προστασία του εξοπλισμού (σελ. 138)

Up

πόλοι

τύπος γείωσης

5kA

L->N 1kV,
L/N->PE 1,5kV

2P

TT/IT/TN-S

πλ/στ

συσκ.

1❚

1

κωδικός

SPN203N

SPN203N

KNX systemlink

Imax (8/20μs)

❚ = module/στοιχείο 17,5mm
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Εξαρτήματα εγκατάστασης
Switch ράγας 8xRJ45 με 4xPoE, 1 Gbit/s

TN530

Χαρακτηριστικά:
- επιτρέπει την δημιουργία δικτύου LAN στον πίνακα της
εγκατάστασης
- κατάλληλο για εφαρμογές που περιλαμβάνουν KNX
servers (domovea 2 κωδ. TJAx70, KNX IP Routers (κωδ.
TH210), KNX IP Interface (κωδ. TYF120)
- διαθέτει 8 θύρες RJ45 εκ των οποίων οι 4 είναι PoE

switch ράγας 8 x RJ45 με 4xPoE, 1 Gbit/s

- διαθέτει LED ένδειξης τροφοδοσίας, 4 πορτοκαλί led
ένδειξης PoE, 8 πράσινα led ένδειξης μετάδοσης
δεδομένων
- PoE σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.3af
- τάση τροφοδοσίας 48V DC (συνδυάζεται με τροφοδοτικό
κωδ. TGF120)
- κατανάλωση σε αναμονή <2W
πλ/στ

συσκ.

κωδικός

8❚

1

TN530

Τροφοδοτικό 48V DC για switch κωδ. ΤΝ530
Χαρακτηριστικά:
- για την τροφοδοσία του switch ράγας κωδ. TN530
- διαθέτει πράσινο led ένδειξης παροχής τροφοδοσίας
48V DC

τροφοδοτικό 48VDC, 2A

- διαθέτει ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και
υπερφόρτωση

πλ/στ

συσκ.

5❚

1

κωδικός

TGF120

TGF120

Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής
Χαρακτηριστικά:
- αποτελεί δομικό στοιχείο της τοπολογίας σε μία
ενσύρματη εγκατάσταση KNX
- χρησιμοποιείται για την αύξηση του αριθμού των συσκευών

KNX πάνω σε μια γραμμή /ή την σύνδεση γραμμών
- για κάθε επιπλέον γραμμή KNX απαιτείται ένας
προσαρμοστής γραμμής/περιοχής

πλ/στ

προσαρμοστής γραμμής/περιοχής

προγρ.

συσκ.

1

2❚

κωδικός

TYF130

TYF130
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IP/KNX Router
Χαρακτηριστικά:
- διασυνδέει μια εγκατάσταση KNX με το δίκτυο IP και
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της KNXnet/IP
τοπολογίας
- λειτουργεί ως προσαρμοστής γραμμής/περιοχής ή ως
προσαρμοστής της κύριας γραμμής με αποτέλεσμα την
γρήγορη μετάδοση τηλεγραφημάτων καθώς και την

TH210

αύξηση της καλωδιακής εμβέλειας
- παρέχει την δυνατότητα προγραμματισμού των συσκευών
της εγκατάστασης τοπικά ή απομακρυσμένα
Παράδειγματα εφαρμογής: Εγκατάσταση KNX που
εκτείνεται σε πολλούς ορόφους, ή πάνω από ένα κτίρια.

πλ/στ

IP/KNX Router

προγρ.

2❚

συσκ.

κωδικός

1

TH210

IP/KNX Interface
Χαρακτηριστικά:
- χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο BUS της
εγκατάστασης από το δίκτυο IP
- παρέχει την δυνατότητα προγραμματισμού των συσκευών

της εγκατάστασης τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω ενός
μόντεμ LAN με χρήση VPN (το VPN δεν παρέχεται από
την συσκευή)

πλ/στ

IP/KNX Interface

προγρ.

συσκ.

1

2❚

κωδικός

TYF120

TYF120

Θύρα προγραμματισμού USB ράγας
Χαρακτηριστικά:
- επιτρέπει τη σύνδεση του PC με το BUS KNX μέσω της
θύρας USB
πλ/στ

θύρα προγραμματισμού USB ράγας

2❚

προγρ.

συσκ.

κωδικός

1

TH101

TH101
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❚ = module/στοιχείο 17,5mm
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Εξαρτήματα εγκατάστασης
Καλώδια BUS KNX
Χαρακτηριστικά:
- τύπος: θωρακισμένο καλώδιο BUS J-Y(ST)Y, 2x2x0,8mm2
TG018
συσκ.

κωδικός

καλώδιο BUS (κουλούρα 100m)

1

TG018

καλώδιο BUS (κουλούρα 500m)

1

TG019

συσκ.

κωδικός

κλέμα BUS κόκκινη-μαύρη

50

TG008

κλέμα BUS λευκή-κίτρινη (βοηθητικής τροφοδοσίας)

25

TG025

συσκ.

κωδικός

1

TG029

Κλέμες BUS KNX
Χαρακτηριστικά:
- για αγωγούς BUS KNX J-Y(ST)Y, 2x2x0,8mm2

- μέγιστος αριθμός αγωγών 2x4
TG008
TG025

Προστατευτικό υπέρτασης KNX
Χαρακτηριστικά:
- για την προστασία του αγωγού BUS KNX από υπερτάσεις
- προτείνεται 1 τουλάχιστον προστατευτικό ανά γραμμή
BUS

TG029

προστατευτικό υπέρτασης KNX (διπολική προστασία)

Μπάρες γεφύρωσης ενεργοποιητών
- διαστάσεις πίρου (Π x Υ x Β) 2.5 x 1 x 12.5 mm
- προσφέρουν αξιοπιστία στην εγκατάσταση
- δυνατότητα αποκοπής μέρους της μπάρας που δεν
απαιτείται (αναλόγως την εφαρμογή)
συσκ.

TGM616D

κωδικός

μπάρα γεφύρωσης ενεργοποιητών 16 εξόδων (TXM616D, TYM616D)

1

TGM616D

μπάρα γεφύρωσης ενεργοποιητών 20 εξόδων (TXM620D, TYM620D)

1

TGM620D

TGM620D
KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- ονομαστικό ρεύμα In - 16 A 250V AC
- διευκολύνουν τη σύνδεση μειώνοντας τον χρόνο
τοποθέτησης

Προστατευτικά μπαρών γεφύρωσης
συσκ.

προστατευτικά μπαρών γεφύρωσης κωδ. TGM6xxD

1

κωδικός

TGM600E

TGM600E

Μονάδα διασύνδεσης ασύρματου συστήματος RF KNX quicklink με ενσύρματο TP KNX
Χαρακτηριστικά:
- λειτουργεί ως μονάδα διασύνδεσης ενσύρματων και
ασύρματων KNX συσκευών επιτρέποντας τη μετάδοση
των σημάτων από TP σε RF και αντίστροφα
- αποσκοπεί στη δημιουργία υβριδικών συστημάτων
χρώμα

αποτελούμενων από ενσύρματες και ασύρματες συσκευές
- προγραμματισμός μέσω easylink (ΤΧΑ101) ή ETS
- συχνότητα 868,3MHz
- αμφίδρομη επικοινωνία
- τροφοδοσία KNX BUS (30V)
προγρ.

συσκ.

κωδικός

λευκό

1

TR131A

ασημί

1

TR131B

❚ = module/στοιχείο 17,5mm

TR131A
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Μονάδες εισόδων KNX χωνευτές
Οι μονάδες εισόδων KNX δίνουν τη δυνατότητα
διασύνδεσης συμβατικών διακοπτών ή μπουτόν με
ένα σύστημα BUS. Έτσι σε μια εγκατάσταση KNX
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε σειρά

συμβατικού διακοπτικού υλικού. Οι μονάδες εισόδου
λαμβάνουν μια ψυχρή επαφή και την μετατρέπουν σε
σήμα ΚΝΧ, έτσι ώστε ένας συμβατικός διακόπτης ή
μπουτόν μπορεί να ελέγχει τον ηλεκτρολογικό

εξοπλισμό μιας KNX εγκατάστασης.
Πρόσθετες εφαρμογές: καρτοδιακόπτης
ξενοδοχείου, σήματα βλαβοληψίας (πχ. φλοτέρ,
θερμικό αντλίας, επαφή παραθύρου).

Μονάδες ψηφιακών εισόδων KNX χωνευτές
Μονάδα 2 εισόδων
Χαρακτηριστικά:
- για σύνδεση διακόπτη ή συμβατικού μπουτόν 2 εντολών
- διαθέτει 2 ανεξάρτητες ψηφιακές εισόδους για σύνδεση
των ψυχρών επαφών με το BUS
- λειτουργίες: έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος
ρολών, προτεραιότητα, σενάρια, λειτουργία αυτ.
κλιμακοστασίου, επιλογή τρόπου θέρμανσης/ψύξης (com-

fort, standby, night, αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: λειτουργία alarm,
value 1 και 2-bytes, 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο
ή παρατεταμένο πάτημα (ON/OFF ή value), δυνατότητα
απενεργοποίησης εισόδων
- τροφοδοσία: BUS 30V DC

TXB302

προγρ.

συσκ.

1

χωνευτή μονάδα 2 εισόδων

κωδικός

TXB302

Μονάδα 4 εισόδων
Χαρακτηριστικά:
- για σύνδεση διακόπτη ή συμβατικού μπουτόν 4 εντολών
- διαθέτει 4 ανεξάρτητες ψηφιακές εισόδους για σύνδεση
των ψυχρών επαφών με το BUS
- λειτουργίες: έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος
ρολών, προτεραιότητα, σενάρια, λειτουργία αυτ.
κλιμακοστασίου, επιλογή τρόπου θέρμανσης/ψύξης (com-

fort, standby, night, αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: λειτουργία alarm,
value 1 και 2-bytes, 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο
ή παρατεταμένο πάτημα (ON/OFF ή value), δυνατότητα
απενεργοποίησης εισόδων
- τροφοδοσία: BUS 30V DC

TXB304

προγρ.

συσκ.

1

χωνευτή μονάδα 4 εισόδων

κωδικός

TXB304

KNX systemlink

Μονάδα 2 εισόδων + 2 εξόδων για ένδειξη LED

TXB322

Χαρακτηριστικά:
- για σύνδεση διακόπτη ή συμβατικού μπουτόν 2 εντολών
- διαθέτει 2 ανεξάρτητες ψηφιακές εισόδους για σύνδεση
των ψυχρών επαφών με το BUS
- 2 εξόδους για σύνδεση με λυχνία LED (κωδ. TG308) για
ένδειξη κατάστασης
- λειτουργίες: έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος
ρολών, προτεραιότητα, σενάρια, λειτουργία αυτ.

κλιμακοστασίου, επιλογή τρόπου θέρμανσης/ψύξης (comfort, standby, night, αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: λειτουργία alarm,
value 1 και 2-bytes, 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο
ή παρατεταμένο πάτημα (ON/OFF ή value), δυνατότητα
απενεργοποίησης εισόδων
- τροφοδοσία: BUS 30V DC
προγρ.

συσκ.

1

χωνευτή μονάδα 2 εισόδων + 2 εξόδων για ένδειξη LED (κωδ. TG308)

κωδικός

TXB322

Μονάδα 4 εισόδων + 4 εξόδων για ένδειξη LED

TXB344

Χαρακτηριστικά:
- για σύνδεση διακόπτη ή συμβατικού μπουτόν 4 εντολών
- διαθέτει 4 ανεξάρτητες ψηφιακές εισόδους για σύνδεση
των ψυχρών επαφών με το BUS
- 4 εξόδους για σύνδεση με λυχνία LED (κωδ. TG308) για
ένδειξη κατάστασης
- λειτουργίες: έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος
ρολών, προτεραιότητα, σενάρια, λειτουργία αυτ.

κλιμακοστασίου, επιλογή τρόπου θέρμανσης/ψύξης (comfort, standby, night, αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: λειτουργία alarm,
value 1 και 2-bytes, 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο
ή παρατεταμένο πάτημα (ON/OFF ή value), δυνατότητα
απενεργοποίησης εισόδων
- τροφοδοσία: BUS 30V DC
προγρ.

συσκ.

1

χωνευτή μονάδα 4 εισόδων + 4 εξόδων για ένδειξη LED (κωδ. TG308)

κωδικός

TXB344

Λυχνίες LED ένδειξης κατάστασης

λυχνίες LED διαμέτρου 5mm για κωδ. TXB322 και TXB344 (σετ 4τμχ)

συσκ.

κωδικός

1 σετ

TG308

TG308

Μονάδα 8 εισόδων

TYB708D

Χαρακτηριστικά:
- κατάλληλη για σύνδεση διακόπτη ή συμβατικού μπουτόν 8
εντολών
- διαθέτει 8 επαφές οι οποίες παραμετροποιούνται στους
παρακάτω συνδυασμούς:
- 8 δυαδικές εισόδους για σύνδεση με συμβατικούς
διακόπτες/μπουτόν κ.α.
- 8 εξόδους για σύνδεση με λυχνίες LED κωδ. TG308 για
ενδείξεις κατάστασης

- 4 δυαδικές εισόδους και 4 εξόδους
- λειτουργίες ETS: έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος
ρολών, κεντρικές λειτουργίες, σενάρια, προτεραιότητα,
value 1-byte
- στοιχείο επικοινωνίας 1-byte για τον έλεγχο audio/video
- διαθέτει προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
της εξόδου
- διαθέτει προστασία έναντι ανάστροφης πολικότητας
προγρ.

χωνευτή μονάδα 8 εισόδων
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συσκ.

1

κωδικός

TYB708D

KNX systemlink
Μονάδες εισόδων KNX ράγας
Οι μονάδες εισόδων KNX ράγας δίνουν τη
δυνατότητα διασύνδεσης μπουτόν και γενικότερα
ψυχρών επαφών, με ένα σύστημα BUS έτσι ώστε
οποιαδήποτε σειρά διακοπτικού υλικού να
χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση, καθώς και
οποιοδήποτε συμβάν βλαβοληψίας να μεταδοθεί στο
BUS.

Ανάλογα την έκδοση οι μονάδες εισόδων KNX ράγας
μπορούν να διαχειριστούν εισόδους ψυχρών επαφών,
24-230V.
Μονάδα αναλογικών εισόδων KNX ράγας
Η μονάδα αναλογικών εισόδων KNX ράγας
διαχειρίζεται σήματα εισόδου τάσης και ρεύματος, με
σκοπό την διασύνδεσή τους με το KNX. Υποστηρίζει

δυνατότητα επέκτασης μέχρι 8 εισόδους με χρήση
της μονάδας επέκτασης TYF784E. Παραδείγματα
εφαρμογής: αισθητήρια θερμοκρασίας, λυκόφωτος,
αισθητήρια βροχής, νερού, φωτεινότητας, στάθμης
δεξαμενών.
Πρότυπα: EN 60669-2-1, EN 50428

Μονάδες δυαδικών εισόδων KNX ράγας
Μονάδα 4 έως 10 δυαδικών εισόδων 230V
Χαρακτηριστικά:
- για σύνδεση συμβατικών μπουτόν (απλών και φωτεινών),
διακοπτών, ψηφιακών εντολών και αισθητηρίων
- κατάλληλες για άμεση μετατροπή μιας υφιστάμενης
εγκατάστασης με ρελέ καστάνιας σε BUS KNX (σε
συνδυασμό με KNX ενεργοποιητές)
- δυνατότητα σύνδεσης έως 10 φωτ. μπουτόν ανά είσοδο
- LED ένδειξης κατάστασης κάθε εισόδου πάνω στην
συσκευή
- μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου ανά είσοδο

- λειτουργίες: έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος
ρολών, λειτουργία αυτ. κλιμακοστασίου, σενάρια,
προτεραιότητα, επιλογή τρόπου θέρμανσης/ψύξης
(comfort, standby, night, αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: λειτουργία alarm,
value 1 και 2-bytes, 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο ή
παρατεταμένο πάτημα (ON/OFF ή value), δυνατότητα
απενεργοποίησης εισόδων, αποφυγή ψευδούς κατάστασης
εισόδων κατά την διακοπή ρεύματος (power cut detection)

πλ/στ

προγρ.

συσκ.

TXA304

κωδικός

μονάδα 4 δυαδικών εισόδων 230V

4❚

1

TXA304

μονάδα 10 δυαδικών εισόδων 230V

6❚

1

TXA310

TXA310

Χαρακτηριστικά:
- επιτρέπει τη σύνδεση επαφών κάθε τύπου (ψυχρών
επαφών ή επαφών 24-230V AC/DC)
- αυτόματη αναγνώριση του τύπου της εισόδου (ψυχρή
επαφή, 24-230V AC/DC)
- για σύνδεση συμβατικών μπουτόν (απλών και φωτεινών),
διακοπτών, ψηφιακών εντολών και αισθητηρίων
- κατάλληλες για άμεση μετατροπή μιας υφιστάμενης
εγκατάστασης με ρελέ καστάνιας σε BUS KNX (σε
συνδυασμό με KNX ενεργοποιητές)
- LED ένδειξης κατάστασης κάθε εισόδου πάνω στην
συσκευή

- μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου ανά είσοδο
- λειτουργίες: έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος
ρολών, λειτουργία αυτ. κλιμακοστασίου, σενάρια,
προτεραιότητα, επιλογή τρόπου θέρμανσης/ψύξης
(comfort, standby, night, αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: λειτουργία alarm,
value 1 και 2-bytes, 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο
ή παρατεταμένο πάτημα (ON/OFF ή value), δυνατότητα
απενεργοποίησης εισόδων, αποφυγή ψευδούς κατάστασης
εισόδων κατά την διακοπή ρεύματος (power cut detection)

πλ/στ

μονάδα 6 δυαδικών εισόδων Universal

προγρ.

συσκ.

1

6❚

KNX systemlink

Μονάδα 6 δυαδικών εισόδων Universal

TXA306

κωδικός

TXA306

Μονάδες αναλογικών εισόδων KNX ράγας
Mονάδα 4 αναλογικών εισόδων
Χαρακτηριστικά:
- για αισθητήρια ανέμου, υγρασίας, φωτεινότητας,
θερμοκρασίας, λυκόφωτος
- για σήματα εισόδου έντασης 0-20mA, 4-20mA
- για σήματα εισόδου τάσης 0-1V, 0-10V

- LED ένδειξης κατάστασης (πράσινο λειτουργίας / κόκκινο
σφάλματος)
- κυκλική μετάδοση τηλεγραφημάτων ή μετάδοση με κάθε
αλλαγή τιμής εισόδου

πλ/στ

μονάδα 4 αναλογικών εισόδων

προγρ.

συσκ.

1

4❚

κωδικός

TYF784

TYF784

Mονάδα επέκτασης 4 αναλογικών εισόδων
Χαρακτηριστικά:
- για αισθητήρια ανέμου, υγρασίας, φωτεινότητας,
θερμοκρασίας, λυκόφωτος
- για σήματα εισόδου έντασης 0-20mA, 4-20mA

- για σήματα εισόδου τάσης 0-1V, 0-10V
- LED ένδειξης κατάστασης (πράσινο λειτουργίας / κόκκινο
σφάλματος)

πλ/στ

μονάδα επέκτασης 4 αναλογικών εισόδων

4❚

προγρ.

συσκ.

1

κωδικός

TYF784E
TYF784E

❚ = module/στοιχείο 17,5mm
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KNX systemlink
Χρονοδιακόπτες
Χρονοδιακόπτες 2 και 4 εξόδων
Τεχνολογίας KNX, αυτές οι συσκευές παρέχουν
μεγάλη ακρίβεια στις ώρες προγραμματισμού καθώς
και πλήθος πρόσθετων λειτουργιών ανάλογα με την
έκδοση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη

διαχείριση εφαρμογών, όπως φωτισμού (φωτισμός
βιτρίνων, φωτεινών επιγραφών, κήπων κ.α.),
θέρμανσης προκειμένου να βελτιωθεί η άνεση και να
εξοικονομηθεί ενέργεια.Η έκδοση χρονοδιακοπτών
KNX systemlink επικοινωνεί απευθείας με το BUS σαν

έξοδο για την επίτευξη όλων των λειτουργιών και
ελέγχων. Στη γκάμα περιλαμβάνονται 2 εξόδων/7
ημερών και 4 εξόδων/ετήσιος.

Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος 2 καναλιών
Χαρακτηριστικά:
- εφεδρεία 5 ετών
- 56 προγράμματα
- προσομοίωση παρουσίας (random function)
- λειτουργία διακοπών - παράκαμψη λειτουργιών ανάμεσα
σε 2 ημερομηνίες
- αυτόματη εναλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας
- περιλαμβάνει κλειδί αποθήκευσης / μεταφοράς δεδομένων
(κωδ. EG005)

TXA022

- λειτουργίες: ON/OFF, έλεγχος ρολών, σενάρια, επιλογή
τρόπου θέρμανσης/ψύξης (comfort, standby, night,
αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: προτεραιότητα,
brightness value 1-byte, αποστολή/λήψη ώρας και
ημερομηνίας στο/από BUS (master/slave)

πλ/στ

χρονοδιακόπτης KNX εβδομαδιαίος 2 καναλιών

προγρ.

συσκ.

1

2❚

κωδικός

TXA022

Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος 2 καναλιών, με δυνατότητα ραδιοσυγχρονισμού DCF77
Χαρακτηριστικά:
- εφεδρεία 5 ετών
- 56 προγράμματα
- προσομοίωση παρουσίας (random function)
- λειτουργία διακοπών - παράκαμψη λειτουργιών ανάμεσα
σε 2 ημερομηνίες
- αυτόματη εναλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας
- περιλαμβάνει κλειδί αποθήκευσης / μεταφοράς δεδομένων
(κωδ. EG005)

TXA023

- υποδοχή για κεραία DCF77 - κωδ. EG001
- λειτουργίες: ON/OFF, έλεγχος ρολών, σενάρια, επιλογή
τρόπου θέρμανσης/ψύξης (comfort, standby, night,
αντιπαγετική προστασία)
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: προτεραιότητα,
brightness value 1-byte, αποστολή/λήψη ώρας και
ημερομηνίας στο/από BUS (master/slave)

πλ/στ

χρονοδιακόπτης KNX εβδομαδιαίος 2 καναλιών, με υποδοχή κεραίας
DCF77

προγρ.

συσκ.

1

2❚

κωδικός

TXA023

Χρονοδιακόπτης ετήσιος 4 καναλιών, με δυνατότητα ραδιοσυγχρονισμού DCF77
KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- φωτιζόμενη οθόνη
- εφεδρεία 5 ετών
- 300 προγράμματα
- προσομοίωση παρουσίας
- λειτουργία διακοπών - παράκαμψη λειτουργιών ανάμεσα
σε 2 ημερομηνίες
- αυτόματη εναλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας
- περιλαμβάνει κλειδί αποθήκευσης / μεταφοράς δεδομένων
(κωδ. EG007)

TYA720

- υποδοχή για κεραία DCF77 (κωδ. EG001)
- λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου με κωδικό PIN
- μετρητής χρόνου λειτουργίας για κάθε κανάλι
- λειτουργίες: ON/OFF, έλεγχος ρολών, σενάρια, επιλογή
τρόπου θέρμανσης/ψύξης (comfort, standby, night,
αντιπαγετική προστασία), προτεραιότητα, brightness value
1 και 2-bytes, αποστολή/λήψη ώρας και ημερομηνίας στο/
από BUS (master/slave)
- 4 Logic Blocks: 4 διαθέσιμες είσοδοι ανά block

πλ/στ

χρονοδιακόπτης KNX ετήσιος 4 καναλιών, με υποδοχή κεραίας DCF77 4❚

προγρ.

συσκ.

1

κωδικός

TYA720

Εξαρτήματα χρονοδιακοπτών
συσκ.

EG001

EG004

κωδικός

κεραία ραδιοσυγχρονισμού DCF77 (για χρονοδιακόπτες κωδ. ΤΧΑ023 και TYA720)

1

EG001

κλειδί προστασίας/ κλειδώματος προγραμματισμού χρονοδιακοπτών
(για αποφυγή κακόβουλης ρύθμισης)

1

EG004

κλειδί αποθήκευσης/μεταφοράς δεδομένων για EG103x, EG203x, EE18x, TXA02x

1

EG005

κλειδί αποθήκευσης/μεταφοράς δεδομένων για EG493x, EG293x, EG403x, TYA720

1

EG007

θήκη ράγας για 3 κλειδιά προγραμματισμού / κλειδώματος EG00x

1

EG006

EG007

EG006

548

❚ = module/στοιχείο 17,5mm

KNX systemlink
Διακόπτες λυκόφωτος
Οι διακόπτες λυκόφωτος KNX έχουν σχεδιασθεί για
τον αυτόματο έλεγχο του εσωτερικού και εξωτερικού
φωτισμού (ON/OFF και dimming) καθώς και των
ρολών και τεντών σύμφωνα με την μετρούμενη
φωτεινότητα από το περιβάλλον.

Περισσότεροι από ένας διακόπτες λυκόφωτος
μπορούν να συνδεθούν στο BUS ώστε να αυξηθεί
ο αριθμός των καναλιών (master/slave),
χρησιμοποιώντας μόνο ένα αισθητήριο φωτεινότητας.

Παραδείγματα χρήσης:
Φώτα σήμανσης, βιτρίνες, φωτισμός δρόμων,
άνοιγμα-κλείσιμο ρολών ασφαλείας.
Μέγιστη απόσταση διακόπτη λυκόφωτος και
αισθητηρίου φωτεινότητας 100m.

Σε συνδυασμό με το αισθητήριο φωτεινότητας οι
διακόπτες λυκόφωτος μετρούν το φυσικό φωτισμό
και ελέγχουν κυκλώματα σύμφωνα με το επιθυμητό
όριο ενεργοποίησης από 2 έως 20.000lux.

Διακόπτης λυκόφωτος ράγας 1-6 καναλιών
Χαρακτηριστικά:
- 6 κανάλια για ανεξάρτητο έλεγχο (μόνο μέσω ETS)
- 2 βαθμίδες φωτεινότητας:
- 2-200lux (συστήνεται για έλεγχο φωτισμού)
- 200-20.000lux (συστήνεται για έλεγχο σκίασης)
- λειτουργίες: ON/OFF, έλεγχος ρολών, προτεραιότητα,
σενάρια
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: brightness value

1-byte, καθυστέρηση στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση,
ρύθμιση φωτεινότητας 2-2000lux
- διακόπτης auto/manual/test
- η ρύθμιση φωτεινότητας γίνεται πάνω στο υλικό με το
ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο
- δεν περιλαμβάνει αισθητήριο

πλ/στ

διακόπτης λυκόφωτος KNX ράγας 1-6 καναλιών

προγ.

συσκ.

1

2❚

κωδικός

TXA025

TXA025

Διακόπτης λυκόφωτος ράγας 1-6 καναλιών με αισθητήριο φωτεινότητας
1-byte, καθυστέρηση στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση,
ρύθμιση φωτεινότητας 2-2000lux
- διακόπτης auto/manual/test
- η ρύθμιση φωτεινότητας γίνεται πάνω στο υλικό με το
ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο
- περιλαμβάνει επίτοιχο αισθητήριο

πλ/στ

διακόπτης λυκόφωτος KNX ράγας 1-6 καναλιών με αισθητήριο
φωτεινότητας

2❚

προγ.

συσκ.

1

κωδικός

TXA026

TXA026

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- 6 κανάλια για ανεξάρτητο έλεγχο (μόνο μέσω ETS)
- 2 βαθμίδες φωτεινότητας:
- 2-200lux (συστήνεται για έλεγχο φωτισμού)
- 200-20.000lux (συστήνεται για έλεγχο σκίασης)
- λειτουργίες: ON/OFF, έλεγχος ρολών, προτεραιότητα,
σενάρια
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS: brightness value

Αισθητήρια φωτεινότητας για διακόπτες λυκόφωτος
συσκ.

κωδικός

αισθητήριο φωτεινότητας χωνευτό IP54 με καλώδιο 1m

1

EE002

αισθητήριο φωτεινότητας επίτοιχο IP54

1

EE003
EE002
EE003

❚ = module/στοιχείο 17,5mm
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KNX systemlink
Ανιχνευτές παρουσίας
Οι χωνευτοί ανιχνευτές παρουσίας systemlink
επιτρέπουν την ανίχνευση κινήσεων πολύ μικρού
εύρους (π.χ. άτομο που εργάζεται σε γραφείο).
Η ανίχνευση πραγματοποιείται μέσω ενός πυροηλεκτρικού αισθητήρα που βρίσκεται κάτω από το

φακό ανίχνευσης. Μπορούν να προσαρμοστούν σε
οποιοδήποτε περιβάλλον χάρη στον επίπεδο και
κομψό σχεδιασμό τους. Η εμβέλεια ανίχνευσης
μπορεί να καλύψει χώρους έως και 13x7m. Η
φωτεινότητα και η χρονοκαθυστέρηση ρυθμίζονται

από τα ενσωματωμένα ποτενσιόμετρα στην πρόσοψη
του ανιχνευτή πίσω από το συρόμενο κάλυμμα, χωρίς
να είναι απαραίτητη η αφαίρεση του ανιχνευτή.

1 καναλιού ON/OFF
Χαρακτηριστικά:
- εμβέλεια Ø7m
- διαστάσεις χώνευσης: Ø60mm
- εύρος φωτεινότητας ανίχνευσης 5-1000 lux
- ρύθμιση χρόνου 1min έως 1h

- σύνδεση περισσότερων ανιχνευτών για την επέκταση
της περιοχής κάλυψης (master/slave)
- αυτόματη ή ημιαυτόματη λειτουργία
- τηλεχειριζόμενος για προγραμματισμό (μέσω κωδ. ΕΕ807)
- τηλεχειριζόμενος για χρήση (μέσω κωδ. ΕΕ808)

TCC510S
εμβέλεια

ανιχνευτής παρουσίας 1 καναλιού χωνευτός

προγρ.

Ø7m

συσκ.

1

κωδικός

TCC510S

3 καναλιών ON/OFF με επιπλέον έξοδο 16Α

TCC520E

Χαρακτηριστικά:
- εμβέλεια Ø7m
- 1 κανάλι για έλεγχο φωτισμού ON/OFF βάσει παρουσίας
και φωτεινότητας
- 2 κανάλια για έλεγχο φορτίων βάσει παρουσίας (πχ:
κλιματισμός, εξαερισμός)
- 1 έξοδο ρελέ 16Α η οποία ελέγχεται από τον ανιχνευτή ή
από άλλο σήμα από το BUS KNX
- διαστάσεις χώνευσης: Ø60mm

- εύρος φωτεινότητας ανίχνευσης 5-1000 lux
- ρύθμιση χρόνου 1min έως 1h
- σύνδεση περισσότερων ανιχνευτών για την επέκταση
της περιοχής κάλυψης (master/slave)
- με ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση φωτεινότητας/χρόνου
- απαιτείται βοηθητική τροφοδοσία 230V
- τηλεχειριζόμενος για προγραμματισμό (μέσω κωδ. ΕΕ807)
- τηλεχειριζόμενος για χρήση (μέσω κωδ. ΕΕ808)

εμβέλεια

ανιχνευτής παρουσίας 3 καναλιών με επιπλέον έξοδο 16Α

προγρ.

Ø7m

συσκ.

1

κωδικός

TCC520E
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3 καναλιών πολυλειτουργικός με διατήρηση στάθμης φωτισμού (constant lighting control)

TCC530E

Χαρακτηριστικά:
- εμβέλεια Ø7m
- 1 κανάλι ρύθμισης φωτισμού βάσει παρουσίας και
φωτεινότητας
- 2 κανάλια ελέγχου φορτίων βάσει παρουσίας (πχ:
κλιματισμός, εξαερισμός)
- διαστάσεις χώνευσης: Ø60mm
- εύρος φωτεινότητας ανίχνευσης 5-1000 lux

- ρύθμιση χρόνου 1min έως 1h
- σύνδεση περισσότερων ανιχνευτών για την επέκταση
της περιοχής κάλυψης (master/slave)
- διατήρηση επιθυμητής στάθμης φωτισμού μέσω
εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού
- με ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση φωτεινότητας/χρόνου
- τηλεχειριζόμενος για προγραμματισμό (μέσω κωδ. ΕΕ807)
- τηλεχειριζόμενος για χρήση (μέσω κωδ. ΕΕ808)
εμβέλεια

ανιχνευτής παρουσίας 3 καναλιών

προγρ.

Ø7m

συσκ.

1

κωδικός

TCC530E

3 καναλιών με έξοδο DALI/DSI με διατήρηση στάθμης φωτισμού (constant lighting control)

TCC521E

Χαρακτηριστικά:
- εμβέλεια Ø7m
- 1 έξοδος DALI/DSI (ρύθμισης φωτισμού) έως 24 ballast
- 2 κανάλια ελέγχου φορτίων βάσει παρουσίας (πχ:
κλιματισμός, εξαερισμός)
- διαστάσεις χώνευσης: Ø60mm
- εύρος φωτεινότητας ανίχνευσης 5-1000 lux
- ρύθμιση χρόνου 1min έως 1h

- σύνδεση περισσότερων ανιχνευτών για την επέκταση
της περιοχής κάλυψης (master/slave)
- διατήρηση επιθυμητής στάθμης φωτισμού μέσω
εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού
- με ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση φωτεινότητας/χρόνου
- απαιτείται βοηθητική τροφοδοσία 230V
- τηλεχειριζόμενος για προγραμματισμό (μέσω κωδ. ΕΕ807)
- τηλεχειριζόμενος για χρήση (μέσω κωδ. ΕΕ808)
εμβέλεια

ανιχνευτής παρουσίας 3 καναλιών με έξοδο DALI/DSI

προγρ.

Ø7m

συσκ.

1

κωδικός

TCC521E

Τηλεχειριστήριο προγραμματισμού ανιχνευτών παρουσίας
Χαρακτηριστικά:
- για τον προγραμματισμό ανιχνευτών παρουσίας
κωδ. EE815 / EE816 / TCC5xxx

EE807

- ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας σε lux
- ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης
- επιλογή είδους λειτουργίας παρουσία / απουσία

τηλεχειριστήριο προγραμματισμού ανιχνευτών παρουσίας

συσκ.

κωδικός

1

EE807

συσκ.

κωδικός

1

EE808

Τηλεχειριστήριο χρήσης ανιχνευτών παρουσίας
Χαρακτηριστικά:
- για τη χρήση ανιχνευτών παρουσίας κωδ. EE815 / EE816
TCC5xxx
- ιδανικό για παράκαμψη λειτουργίας ανιχνευτή
EE808

550

τηλεχειριστήριο χρήσης ανιχνευτών παρουσίας

- χειροκίνητο ON/OFF
- ρύθμιση φωτισμού (dimming)
- έλεγχος σεναρίων 1, 2, 3 ,4

KNX systemlink
Ανιχνευτές παρουσίας μεγάλων χώρων
Επίτοιχοι ανιχνευτές παρουσίας οροφής:
Προορίζονται για τον αυτόματο έλεγχο του
φωτισμού, της θέρμανσης ή του αερισμού των
χώρων σύμφωνα με την παρουσία ατόμων και την
μετρούμενη φωτεινότητα. Χάρη στους
ενσωματωμένους αισθητήρες, οι ανιχνευτές
παρουσίας είναι σε θέση να ανιχνεύουν τις κινήσεις

των ατόμων (μεγάλη περιοχή) καθώς και την
παρουσία ατόμων (άτομο που εργάζεται σε ένα
γραφείο) σε μια πιο περιορισμένη περιοχή.
Διακρίνονται για την μεγάλη επιφάνεια κάλυψης
13x7m.

Οι επίτοιχοι ανιχνευτές παρουσίας οροφής
αποστέλλουν το σήμα ανίχνευσης στο BUS ώστε να
ενεργοποιηθούν τα προγραμματισμένα φορτία
φωτισμού.

Ανιχνευτής παρουσίας 1 καναλιού 1/10V με διατήρηση στάθμης φωτισμού (constant lighting control)
Χαρακτηριστικά:
- εμβέλεια 13x7m
- ύψος τοποθέτησης 2,5-3,5m
- εύρος φωτεινότητας ανίχνευσης 5-1200lux
- ρύθμιση χρόνου 1min-30min
- ημιχωνευτή τοποθέτηση
- κατάλληλος για οδήγηση ηλεκτρονικών ballast ή dimmer

ράγας με είσοδο 1-10V
- διατήρηση επιθυμητής στάθμης φωτισμού μέσω
εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού
- ιδανική λύση για χρήση σε γραφεία, αίθουσες
συνεδριάσεων και άλλους χώρους που διαθέτουν φυσικό
φωτισμό

εμβέλεια

ανιχνευτής παρουσίας 1 καναλιού με διατήρηση στάθμης φωτισμού
ημιχωνευτός

προγρ.

13x7m

συσκ.

1

κωδικός

TXC511

TXC511

Ανιχνευτής παρουσίας 2 καναλιών για έλεγχο φωτισμού/κλιματισμού
Χαρακτηριστικά:
- εμβέλεια 13x7m
- ύψος τοποθέτησης 2,5-3,5m
- εύρος φωτεινότητας ανίχνευσης 5-1200lux
- ρύθμιση χρόνου 1min-30min
- σύνδεση περισσότερων ανιχνευτών για την επέκταση
της περιοχής κάλυψης (master/slave)
- ημιχωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες:
- 1ο κανάλι: έλεγχος φωτισμού βάσει φωτεινότητας και
παρουσίας
- 2ο κανάλι: έλεγχος κλιματισμού βάσει παρουσίας

TX510
εμβέλεια

ανιχνευτής παρουσίας 2 καναλιών ON/OFF ημιχωνευτός

προγρ.

13x7m

συσκ.

κωδικός

1

TX510

Κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης
κωδικός

1

EEK005

κουτί εξωτερικής τοποθέτησης για ανιχνευτές παρουσίας EE810 / EE811 / EE812 / TX510 /
TXC511

1

EE813

KNX systemlink

συσκ.

κουτί εξωτερικής τοποθέτησης για ανιχνευτές παρουσίας EE815 / EE816 / TCCxxxx

EEΚ005

EE813

551
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Μετρητές ενέργειας
H μονάδα διασύνδεσης μετρητών ενέργειας KNX
επιτρέπει την διασύνδεση ενός συμβατικού μετρητή
ενέργειας Hager για την λήψη των μετρούμενων
δεδομένων με σκοπό την απεικόνισή τους σε ένα
περιβάλλον οπτικοποίησης (domovea server

κωδ. TJAx70) προς ενημέρωση του τελικου χρήστη.
Συνδέεται με μονοφασικούς και τριφασικούς
μετρητές μέσω του ενσωματωμένου interface
υπερύθρων IR στο πλαϊνό μέρος της συσκευής

μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα του
μετρητή στο BUS. Η απαιτούμενη τροφοδοσία της
μονάδας λαμβάνεται απευθείας από τον αγωγό BUS.

Μονάδα διασύνδεσης KNX μετρητών ενέργειας
Χαρακτηριστικά:
- διασυνδέει έναν συμβατικό μετρητή ενέργειας Hager σε
ένα σύστημα KNX
- ασύρματη σύνδεση με τον μετρητή μέσω υπέρυθρης
επικοινωνίας (τοποθέτηση της μονάδας δίπλα στον
μετρητή)
- μεταφορά στο BUS των δεδομένων τάσης, ρεύματος,
ισχύος, συντελεστή ισχύος, καταναλισκόμενη και

TXF121

παραγόμενη ισχύς, σήματα αλαρμ για υπόταση και
υπέρταση
- είσοδος διπλού τιμολογίου είτε από τον μετρητή είτε από
το BUS
- συμβατό με μονοφασικούς και τριφασικούς μετρητές
ενέργειας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
(περισσότερες πληροφορίες για τους συμβατικούς
μετρητές (σελ. 206-207)

μονάδα διασύνδεσης KNX μετρητών ενέργειας

πλ/στ

συσκ.

1❚

1

κωδικός

TXF121

Μετρητές ενέργειας συμβατοί με μονάδα διασύνδεσης KNX

Screw-fastening
technology
Μονοφασικοί
ECN140D

ECP180D

ECP180T

1 x 40A, 1❚

ECN140D

ECP140D

1 x 80A, 2❚

ECP180D

ECM180D

ECR180D

3 x 80A, 4❚

ECP180T

ECM180T

ECR180T

1 x 80A, 4❚

ECP380D

ECM380D

ECR380D

1 x 125A, 6❚

ECP310D

ECM310D

ECR310D

μέσω Μ/Σ έντασης
έως 6000A, 4❚

ECP300C

ECM300C

ECR300C

KNX systemlink

Τριφασικοί

ECP310D

Μετρητές παλμών KNX (ηλεκτρική ενέργεια, νερό, φυσικό αέριο)
Χαρακτηριστικά:
- μέτρηση παλμών από μετρητές νερού, φυσικού αερίου,
ηλεκτρικής ενέργειας
- σύνδεση με domovea κωδ. TJAx70 για καταγραφή και
γραφική απεικόνιση των συνδεδεμένων μετρητών νερού,
φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας

- LED ένδειξης μέτρησης παλμών για κάθε είσοδο
- μπαταρία για αδιάλειπτη μέτρηση έως 30 ημέρες κατά την
περίπτωση διακοπής ρεύματος

προγρ.

TXE771

552

TXE773

συσκ.

κωδικός

μετρητής παλμών 1 εισόδου

1

TXE771

μετρητής παλμών 3 εισόδων

1

TXE773

❚ = module/στοιχείο 17,5mm
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Μετεωρολογικοί σταθμοί
Oλοκληρωμένο σύστημα λήψης, επεξεργασίας και
μετάδοσης δεδομένων καιρού με ενσωματωμένη
κεραία GPS. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί μετρούν
τη φωτεινότητα, την εξωτερική θερμοκρασία, την
ταχύτητα του ανέμου και την βροχή. Αλλάζουν
αυτόματα κατάσταση σε ημέρα/νύχτα. Υπολογίζουν
την ακριβή θέση του ήλιου (αζιμούθιο, ανατολή, δύση)
στην τοποθεσία που εγκαθίστανται χάρη στο
ενσωματωμένο GPS. Προσφέρουν τρεις βασικές

λειτουργίες για την εξοικονόμηση ενέργειας:
- Λειτουργία άνεσης: ρύθμιση σκίασης σύμφωνα με την
κίνηση του ήλιου για περισσότερη άνεση στο χώρο
- Προστασία υπερθέρμανσης: έλεγχος σκίασης
σύμφωνα με την κίνηση του ήλιου για μείωση της
καταναλισκόμενης ενέργειας ψύξης κατά τη θερινή
περίοδο
- Ανάκτηση θερμότητας: έλεγχος σκίασης για συμβολή
της ηλιακής θερμότητας στη θέρμανση του χώρου

Προστασία εξοπλισμού:
- Προστασία τεντών από υψηλό άνεμο
(σε συνδυασμό με ενεργοποιητές ρολών (σελ. 554,
555, 557, 558).
Σημείωση: απαιτείται βοηθητική τροφοδοσία 24V
DC (κατανάλωση σταθμών 81mA)

Μετεωρολογικός σταθμός easy με σήμα GPS, IP44
- δυνατότητα ορισμού οριακών τιμών για σήμανση alarm
ή/και εκτέλεση εντολών
- επιπλέον λειτουργίες μόνο μέσω ETS:
- ειδοποίηση αποτυχίας λήψης σήματος GPS μέσω
στοιχείου επικοινωνίας στο BUS
- λειτουργία προσομοίωσης για έλεγχο σωστών ρυθμίσεων
- αποστολή ώρας και ημερομηνίας στο BUS

Λειτουργίες:
- παρακολούθηση της πορείας του ήλιου για ρύθμιση
σκίασης κτιρίου έως 4 προσόψεων
- μέτρηση φωτεινότητας/λυκόφωτος
- μέτρηση εξωτερικής θερμοκρασίας
- μέτρηση ταχύτητας ανέμου
- ανίχνευση βροχής

προγρ.

συσκ.

μετεωρολογικός σταθμός easy με σήμα GPS

1

κωδικός

TXE531

TXE531

Μετεωρολογικός σταθμός PRO με σήμα GPS, IP44
Λειτουργίες:
- παρακολούθηση της πορείας του ήλιου για σκίαση κτιρίου
έως 6 προσόψεων με αυξημένες δυνατότητες
παραμετροποίησης
- μέτρηση φωτεινότητας/λυκόφωτος
- μέτρηση εξωτερικής θερμοκρασίας
- μέτρηση ταχύτητας ανέμου
- ανίχνευση βροχής με 2 στοιχεία ειδοποίησης
- δυνατότητα ορισμού πολλαπλών οριακών τιμών για
σήμανση alarm ή/και εκτέλεση εντολών

- λειτουργία εβδομαδιαίου και ετήσιου χρονοδιακόπτη
- αυτόματη εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας
- ειδοποίηση αποτυχίας λήψης σήματος GPS μέσω
στοιχείου επικοινωνίας στο BUS
- διαθέτει 8 AND λογικές πύλες με 4 εισόδους
- διαθέτει 8 OR λογικές πύλες με 4 εισόδους
- ειδοποίηση σφάλματος αισθητηρίων θερμοκρασίας και
ανέμου
- αποστολή ώρας και ημερομηνίας στο BUS
προγρ.

μετεωρολογικός σταθμός PRO με σήμα GPS

συσκ.

1

TG053A

κωδικός

TG053A

συσκ.

κωδικός

βραχίονας στήριξης ρυθμιζόμενος μήκους 360mm

1

TG353

βάση στήριξης ρυθμιζόμενη

1

TG354
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Βάσεις στήριξης μετεωρολογικών σταθμών
TG353

TG354

Αντικεραυνικό για μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρια 4-20mA				
- συνδυάζονται με αντικεραυνικά τυπου 1 και 2 για
ολοκληρωμένη προστασία του εξοπλισμού (σελ. 139)

Χαρακτηριστικά:
- χρησιμοποιούνται για την προστασία του αγωγού
βοηθητικής τροφοδοσίας των μετεωρολογικών σταθμών
προστασία:

Iimp/γραμμή
(10/350μs)

In/γραμμή
(8/20μs)

Un

1 γραμμής

2,5kA

10kA

24V

Up

≤550V

πλ/στ

συσκ.

2/3❚

1

κωδικός

SPK402

SPK402

Προστατευτικό υπέρτασης KNX
Χαρακτηριστικά:
- για την προστασία του αγωγού BUS KNX από υπερτάσεις
προστατευτικό υπέρτασης KNX (διπολική προστασία)

συσκ.

κωδικός

1

TG029

TG029

Βοηθητικά τροφοδοτικά 24V DC
βοηθητικό τροφοδοτικό ράγας 24V DC - 1A

πλ/στ

συσκ.

4❚

1

TGA200

1

TP110

χωνευτό βοηθητικό τροφοδοτικό 24V 250mA

κωδικός

TP110

Αισθητήριο θερμοκρασίας και φωτεινότητας
Χαρακτηριστικά:
- μέτρηση θερμοκρασίας -25οC έως +55οC
- μέτρηση φωτεινότητας 1-100.000lux

- 4 ανεξάρτητα κανάλια με ρυθμιζόμενα όρια και
παραμέτρους
- λογικές πύλες AND ανά κανάλι
προγρ.

αισθητήριο θερμοκρασίας και φωτεινότητας

❚ = module/στοιχείο 17,5mm

συσκ.

1

κωδικός

75492002

75492002

553

KNX systemlink
Ενεργοποιητές KNX ράγας
Οι ενεργοποιητές KNX αποτελούν την καρδιά του
συστήματος KNX καθώς η χρήση τους είναι
απαραίτητη για τον έλεγχο των φορτίων της εγκατάστασης όπως ο φωτισμός και τα ρολά. Ελέγχουν
τα φορτία κατόπιν εντολών που λαμβάνουν από
συσκευές εισόδου όπως τα μπουτόν KNX,
οι μετεωρολογικοί σταθμοί ή οι ανιχνευτές παρουσίας.
Γκάμα ενεργοποιητών
Η γκάμα ενεργοποιητών διαχωρίζεται σε
διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της

εγκατάστασης:
- συνδυασμού ελέγχου φωτισμού και ρολών σε
έκδοση ράγας και χωνευτή
- ρύθμισης φωτισμού
- ελέγχου ρολών

παρέχονται με μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου και
LED ένδειξης κατάστασης ανά έξοδο
- Ευέλικτη σύνδεση μέσω ακροδεκτών ταχείας
σύνδεσης (για ενεργοποιητές κωδ. TXAxxxx/
ΤYΑxxxx)

Χαρακτηριστικά
- Ενεργοποιητές ράγας από 4 μέχρι 20 εξόδους
- Έκδοση χωνευτών ενεργοποιητών ελέγχου
φωτισμού και ρολών
- Όλες οι εκδόσεις ενεργοποιητών ράγας της Hager

 Αναλυτικοί πίνακες λειτουργιών σελ. 708-711
 Επιλογή ενεργοποιητών βάσει ισχύος λαμπτήρων
στον τεχνικό οδηγό σελ. 708

Ενεργοποιητές KNX 4A
Ενεργοποιητές PRO φωτισμού / ρολών 4A
Χαρακτηριστικά:
- συνδυάζουν έλεγχο φωτισμού και ρολών
- μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου με LED ένδειξης
κατάστασης κάθε εξόδου
- ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του εξοπλισμού
κατά την λειτουργία ρολού
- σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ. TXE531,
TYA606A

TG053A) προσφέρουν αυξημένες λειτουργίες ελέγχου
(προστασία εξοπλισμού, ρύθμιση σκίασης κ.α.)
- δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου μέσω σύνδεσης σε
230V (χωρίς τάση BUS) - μόνο για TYA608A
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 708

αριθμός εξόδων

πλ/στ

4 φωτισμού / 2 ρολών 4Α

4❚

προγρ.

συσκ.

1

TYA604A

κωδικός

6 φωτισμού / 3 ρολών 4Α

4❚

1

TYA606A

8 φωτισμού / 4 ρολών 4Α

6❚

1

TYA608A

10 φωτισμού / 5 ρολών 4Α

6❚

1

TYA610A

Ενεργοποιητές KNX 10A
Χαρακτηριστικά:
- Συνδυάζουν έλεγχο φωτισμού και ρολών
- Μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου με LED ένδειξης
κατάστασης κάθε εξόδου

- Ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του
εξοπλισμού κατά την λειτουργία ρολού
- Σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ.
TXE531, TG053A) προσφέρουν αυξημένες

λειτουργίες ελέγχου (προστασία εξοπλισμού,
ρύθμιση σκίασης κ.α.)

Ενεργοποιητές easy φωτισμού / ρολών 10A

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου μέσω σύνδεσης σε 230V
(χωρίς τάση BUS) - μόνο για TXA608B

TXA606B

αριθμός εξόδων

πλ/στ

6 φωτισμού / 3 ρολών 10Α

4❚

προγρ.

συσκ.

1

TXA606B

κωδικός

8 φωτισμού / 4 ρολών 10Α

6❚

1

TXA608B

10 φωτισμού / 5 ρολών 10Α

6❚

1

TXA610B

Ενεργοποιητές PRO φωτισμού / ρολών 10A
Χαρακτηριστικά:
- δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου μέσω σύνδεσης σε 230V
(χωρίς τάση BUS) - μόνο για TYA608B

TYA604B

 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 708

αριθμός εξόδων

πλ/στ

4 φωτισμού / 2 ρολών 10Α

4❚

προγρ.

συσκ.

1

TYA604B

κωδικός

6 φωτισμού / 3 ρολών 10Α

4❚

1

TYA606B

8 φωτισμού / 4 ρολών 10Α

6❚

1

TYA608B

10 φωτισμού / 5 ρολών 10Α

6❚

1

TYA610B

TYA608B
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❚ = module/στοιχείο 17,5mm •

φωτισμός •

ρύθμιση φωτισμού •

ρολά

KNX systemlink
Ενεργοποιητές KNX ράγας
Ενεργοποιητές KNX 16A C-Load
Επαφές C-load ονομαστικού ρεύματος 16Α
Οι ενεργοποιητές που διαθέτουν επαφές C-load με
ονομαστικό ρεύμα 16A διακρίνονται για την αυξημένη
αξιοπιστία τους κατά την οδήγηση φορτίων με υψηλό
ρεύμα εκκίνησης όπως οι γραμμές πολλαπλών
λαμπτήρων LED ή CFL.

Χαρακτηριστικά
- Συνδυάζουν έλεγχο φωτισμού και ρολών
- Μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου με LED ένδειξης
κατάστασης κάθε εξόδου
- Ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του
εξοπλισμού κατά την λειτουργία ρολού

- Σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ.
TXE531, TG053A) προσφέρουν αυξημένες
λειτουργίες ελέγχου (προστασία εξοπλισμού,
ρύθμιση σκίασης κ.α.)
 Επιλογή ενεργοποιητών βάσει ισχύος λαμπτήρων
στον τεχνικό οδηγό σελ. 708

Ενεργοποιητές easy φωτισμού / ρολών 16A C-Load
Χαρακτηριστικά:
- δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου μέσω σύνδεσης σε
230V (χωρίς τάση BUS) - μόνο για TXA608D
αριθμός εξόδων

πλ/στ

4 φωτισμού / 2 ρολών 16Α C-Load

4❚

προγρ.

συσκ.

1

TXA604D

κωδικός

6 φωτισμού / 3 ρολών 16Α C-Load

4❚

1

TXA606D

8 φωτισμού / 4 ρολών 16Α C-Load

6❚

1

TXA608D

10 φωτισμού / 5 ρολών 16Α C-Load

6❚

1

TXA610D

TXA606D

Ενεργοποιητές PRO φωτισμού / ρολών 16A C-Load
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 708

αριθμός εξόδων

πλ/στ

4 φωτισμού / 2 ρολών 16Α C-Load

4❚

προγρ.

συσκ.

1

TYA604D

κωδικός

6 φωτισμού / 3 ρολών 16Α C-Load

4❚

1

TYA606D

8 φωτισμού / 4 ρολών 16Α C-Load

6❚

1

TYA608D

10 φωτισμού / 5 ρολών 16Α C-Load

6❚

1

TYA610D

TYA606D

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου μέσω σύνδεσης σε 230V
(χωρίς τάση BUS) - μόνο για TYA608D

Ενεργοποιητές KNX 16A C-Load, 16 - 20 εξόδων
Επαφές C-load ονομαστικού ρεύματος 16Α
Οι ενεργοποιητές που διαθέτουν επαφές C-load με
ονομαστικό ρεύμα 16A διακρίνονται για την αυξημένη
αξιοπιστία τους κατά την οδήγηση φορτίων με υψηλό
ρεύμα εκκίνησης όπως οι γραμμές πολλαπλών
λαμπτήρων LED ή CFL.

Χαρακτηριστικά:
- Συνδυάζουν έλεγχο φωτισμού και ρολών
- Μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου με LED ένδειξης
κατάστασης κάθε εξόδου
- Ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του
εξοπλισμού κατά την λειτουργία ρολού
- Σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ.
TXE531, TG053A) προσφέρουν αυξημένες

λειτουργίες ελέγχου (προστασία εξοπλισμού,
ρύθμιση σκίασης κ.α.)
- Συμπαγής σχεδίαση καθώς συνδυάζουν:
- 16 εξόδους σε 8 θέσεις πίνακα
- 20 εξόδους σε 10 θέσεις πίνακα
 Επιλογή ενεργοποιητών βάσει ισχύος λαμπτήρων
στον τεχνικό οδηγό σελ. 706

Ενεργοποιητές easy φωτισμού / ρολών 16A C-Load, 16 - 20 εξόδων
αριθμός εξόδων

πλ/στ

16 φωτισμού / 8 ρολών 16Α C-Load

8❚

προγρ.

συσκ.

1

TXM616D

κωδικός

20 φωτισμού / 10 ρολών 16Α C-Load

10❚

1

TXM620D

TXM616D

Ενεργοποιητές PRO φωτισμού / ρολών 16A C-Load, 16 - 20 εξόδων
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 708
αριθμός εξόδων

πλ/στ

16 φωτισμού / 8 ρολών 16Α C-Load

8❚

προγρ.

συσκ.

1

TYM616D

κωδικός

20 φωτισμού / 10 ρολών 16Α C-Load

10❚

1

TYM620D
TYM616D

❚ = module/στοιχείο 17,5mm •

φωτισμός •

ρύθμιση φωτισμού •

ρολά
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KNX systemlink
Ενεργοποιητές KNX ράγας
Ενεργοποιητής KNX 16A C-Load με επιτήρηση ρεύματος
Ενεργοποιητής φωτισμού PRO (ON-OFF) C-load με επιτήρηση ρεύματος

TYA606E

Χαρακτηριστικά:
- για τον έλεγχο ανεξάρτητων γραμμών ON/OFF με
αυξημένες λειτουργίες μέσω ανίχνευσης του ρεύματος
κάθε εξόδου
- λειτουργία ωρομέτρησης για NC και NO επαφές, με
δυνατότητα reset
- true status feedback μέσω επιτήρησης οριζόμενης τιμής
ρεύματος φορτίου
- έλεγχος μη ύπαρξης φορτίου ή έλλειψης τάσης σε
κατάσταση λειτουργίας (no current flow)
- επιτήρηση ρεύματος συνδεδεμένου φορτίου ανά έξοδο

για την αποφυγή σφαλμάτων
- μέτρηση εναλλαγών επαφής ON/OFF
- δυνατότητα εξαγωγής της τρέχουσας τιμής ρεύματος
σε οπτικοποίηση
- επιτήρηση φυσιολογικής λειτουργίας ανά έξοδο (current
detection in open contacts)
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 708
 επιλογή ενεργοποιητών βάσει ισχύος λαμπτήρων στον
τεχνικό οδηγό σελ. 706

αριθμός εξόδων

πλ/στ

6 φωτισμού 16Α C-Load με επιτήρηση ρεύματος

προγρ.

συσκ.

1

6❚

κωδικός

TYA606E

Ενεργοποιητές KNX ρύθμισης φωτισμού Universal
Χαρακτηριστικά:
- Συμβατοί με όλους τους τύπους λαμπτήρων
- Αυτόματη αναγνώριση τύπου φορτίου και
προσαρμογή του τρόπου ρύθμισης σύμφωνα με
αυτό (LED, CFL, κλπ.)

- Επιπλέον δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής του
τρόπου ρύθμισης φωτισμού
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και
υπερένταση με ένδειξη LED
- Δυνατότητα χειροκίνητης αποθήκευσης ελάχιστου

και μέγιστου ορίου ρύθμισης φωτισμού
- Διατίθεται η δυνατότητα παραλληλισμού των
εξόδων για αύξηση ικανότητας φορτίου
 Επιλογή ενεργοποιητών βάσει ισχύος λαμπτήρων
στον τεχνικό οδηγό σελ. 707

Ενεργοποιητές easy ρύθμισης φωτισμού Universal

KNX systemlink

TXA661A

αριθμός εξόδων

πλ/στ

1 x 300W (60W LED)

4❚

προγρ.

συσκ.

1

κωδικός

1 x 600W (120W LED)

4❚

1

TXA661B

2 x 300W (2x60W LED) παραλληλισμός μέσω γεφύρωσης

4❚

1

TXA662AN

3 x 300W (3x60W LED) παραλληλισμός μέσω επιλ. διακόπτη

6❚

1

TXA663A

4 x 300W (4x60W LED) παραλληλισμός μέσω γεφύρωσης

8❚

1

TXA664AN

TXA661A

Ενεργοποιητές PRO ρύθμισης φωτισμού Universal
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 709

TYA661AN

αριθμός εξόδων

πλ/στ

1 x 300W (60W LED)

4❚

προγρ.

συσκ.

1

TYA661AN

κωδικός

1 x 600W (120W LED)

4❚

1

TYA661BN

2 x 300W (2x60W LED) παραλληλισμός μέσω γεφύρωσης

4❚

1

TYA662AN

3 x 300W (3x60W LED) παραλληλισμός μέσω επιλ. διακόπτη

6❚

1

TYA663AN

4 x 300W (4x60W LED) παραλληλισμός μέσω γεφύρωσης

8❚

1

TYA664AN

4 x 600W (4x120W LED) παραλληλισμός μέσω γεφύρωσης

10❚

1

TYA664BN

Ενεργοποιητής KNX ρύθμισης φωτισμού 1-10V
Ενεργοποιητής easy 3 εξόδων ρύθμισης φωτισμού 1-10V
Χαρακτηριστικά:
- για τον έλεγχο φωτισμού που οδηγείται μέσω drivers
1-10V
- για ταινίες LED με ηλεκτρονικά ballast 1-10V

- για λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονικά ballast 1-10V
- δυνατότητα οδήγησης έως 30 dimmer κωδ. EV100 ή
EV102 (σελ. 231)

αριθμός εξόδων

πλ/στ

3 εξόδων με οδήγηση 1-10V (50mA max. ανά έξοδο)

4❚

προγρ.

συσκ.

1

κωδικός

TX211A

TX211A
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❚ = module/στοιχείο 17,5mm •

φωτισμός •

ρύθμιση φωτισμού •

ρολά

KNX systemlink
Ενεργοποιητές KNX ράγας

Ενεργοποιητές KNX ρολών/περσίδων
Χαρακτηριστικά:
- Ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του
εξοπλισμού

- Μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου με LED ένδειξης
κατάστασης κάθε εξόδου
- Σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ.

TXE531, TG053A) προσφέρουν αυξημένες
λειτουργίες ελέγχου (προστασία εξοπλισμού,
ρύθμιση σκίασης κα)

Ενεργοποιητές easy ρολών/περσίδων
αριθμός εξόδων

πλ/στ

4 ρολών 230V - 6A AC

4❚

1

TXA624C

4 ρολών 24V - 6A DC

4❚

1

TXA624D

6❚

1

TXA628C

8 ρολών 230V - 6A AC

προγρ.

συσκ.

κωδικός

TXA624C

Ενεργοποιητές PRO ρολών/περσίδων
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 710
αριθμός εξόδων

πλ/στ

4 ρολών 230V - 6A AC

4❚

προγρ.

συσκ.

1

TYA624C

κωδικός

4 ρολών 24V - 6A DC

4❚

1

TYA624D

8 ρολών 230V - 6A AC

6❚

1

TYA628C
TYA624C

Ενεργοποιητές easy ρολών/περσίδων

αριθμός εξόδων

πλ/στ

12 ρολών 230V AC - 4A

10❚

προγρ.

συσκ.

1

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- συμπαγής σχεδίαση καθώς συνδυάζει έλεγχο 12 ρολών/
περσίδων σε 10 θέσεις πίνακα
κωδικός

TXM632C

TXM632C

Ενεργοποιητές PRO ρολών/περσίδων
Χαρακτηριστικά:
- συμπαγής σχεδίαση καθώς συνδυάζει έλεγχο 12 ρολών/
περσίδων σε 10 θέσεις πίνακα

 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 710

αριθμός εξόδων

πλ/στ

12 ρολών 230V AC - 4A

10❚

❚ = module/στοιχείο 17,5mm •

φωτισμός •

ρύθμιση φωτισμού •

προγρ.

συσκ.

1

ρολά

κωδικός

TYM632C

TYM632C
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KNX systemlink
Ενεργοποιητές KNX χωνευτοί
Οι χωνευτοί ενεργοποιητές KNX είναι κατάλληλοι για
εγκαταστάσεις που διαθέτουν συμβατικούς διακόπτες
με πρόβλεψη KNX καλωδίωσης.

Τοποθετούνται σε βαθύ κουτί διακόπτη και
τροφοδοτούνται από τον αγωγό BUS.

 Επιλογή ενεργοποιητών βάσει ισχύος λαμπτήρων
στον τεχνικό οδηγό σελ. 706

Ενεργοποιητές KNX 1 εξόδου φωτισμού χωνευτοί
Ενεργοποιητής easy 1 εξόδου φωτισμού
Χαρακτηριστικά:
- για λαμπτήρες LED 5x15W
- αλλαγή του συμβατικού διακόπτη με KNX μπουτόν
αριθμός εξόδων

TXB601B

προγρ.

συσκ.

1

1 φωτισμού 10Α

κωδικός

TXB601B

Ενεργοποιητής PRO 1 εξόδου φωτισμού
Χαρακτηριστικά:
- για λαμπτήρες LED 5x15W
- αλλαγή του συμβατικού διακόπτη με KNX μπουτόν

 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 711

αριθμός εξόδων

TYB601B

προγρ.

συσκ.

1

1 φωτισμού 10Α

κωδικός

TYB601B

Ενεργοποιητές KNX 2 εξόδων φωτισμού / 1 ρολού χωνευτοί
Ενεργοποιητής easy 2 εξόδων φωτισμού / 1 ρολού
Χαρακτηριστικά:
- για λαμπτήρες LED 5x13W
- αλλαγή του συμβατικού διακόπτη με KNX μπουτόν
- ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του εξοπλισμού

κατά την λειτουργία ρολού
- σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ. TXE531,
TG053A) προσφέρουν αυξημένες λειτουργίες ελέγχου
(προστασία εξοπλισμού, ρύθμιση σκίασης κ.α.)

αριθμός εξόδων

KNX systemlink

TXB602F

προγρ.

2 φωτισμού / 1 ρολού 6Α

συσκ.

1

κωδικός

TXB602F

Ενεργοποιητής PRO 2 εξόδων φωτισμού / 1 ρολού
Χαρακτηριστικά:
- για λαμπτήρες LED 5x13W
- αλλαγή του συμβατικού διακόπτη με KNX μπουτόν
- ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του εξοπλισμού
κατά την λειτουργία ρολού
TYB602F

- σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ. TXE531,
TG053A) προσφέρουν αυξημένες λειτουργίες ελέγχου
(προστασία εξοπλισμού, ρύθμιση σκίασης κ.α.)
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 711

αριθμός εξόδων

προγρ.

2 φωτισμού / 1 ρολού 6Α

συσκ.

1

κωδικός

TYB602F

Ενεργοποιητές KNX 2 εξόδων φωτισμού / 1 ρολού με 2 εισόδους χωνευτοί
Ενεργοποιητής easy 2 εξόδων φωτισμού / 1 ρολού με 2 εισόδους
Χαρακτηριστικά:
- για λαμπτήρες LED 5x13W
- δυνατότητα διατήρησης υφιστάμενου συμβατικού
διακόπτη
- ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του εξοπλισμού
TXB692F

κατά την λειτουργία ρολού
- σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ. TXE531,
TG053A) προσφέρουν αυξημένες λειτουργίες ελέγχου
(προστασία εξοπλισμού, ρύθμιση σκίασης κ.α.)

αριθμός εξόδων

προγρ.

2 φωτισμού / 1 ρολού 6Α + 2 εισόδων

συσκ.

1

κωδικός

TXB692F

Ενεργοποιητής PRO 2 εξόδων φωτισμού / 1 ρολού με 2 εισόδους
Χαρακτηριστικά:
- για λαμπτήρες LED 5x13W
- δυνατότητα διατήρησης υφιστάμενου συμβατικού
διακόπτη
- ηλεκτρονική μανδάλωση για προστασία του εξοπλισμού
κατά την λειτουργία ρολού
TYB692F

- σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμο (κωδ. TXE531,
TG053A) προσφέρουν αυξημένες λειτουργίες ελέγχου
(προστασία εξοπλισμού, ρύθμιση σκίασης κ.α.)
 επιπλέον λειτουργίες ενεργοποιητών PRO σελ. 711

αριθμός εξόδων

προγρ.

2 φωτισμού / 1 ρολού 6Α + 2 εισόδων
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❚ = module/στοιχείο 17,5mm •

συσκ.

1

φωτισμός •

κωδικός

TYB692F

ρύθμιση φωτισμού •

ρολά

KNX systemlink
Ενεργοποιητές KNX ειδικών εφαρμογών
Οι ενεργοποιητές αναλογικών εξόδων μετατρέπουν
τα KNX τηλεγραφήματα (DPT-ID 9.0xx και 5.010) σε
αναλογικά σήματα εξόδου τάσης και ρεύματος.
Τα αναλογικά σήματα εξόδου επιτρέπουν στα
συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού
να προσαρμόζουν την ισχύ τους στο επίπεδο που
απαιτείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που
λαμβάνουν από το BUS και να συμμετέχουν στις
διαδικασίες ελέγχου.

Χρησιμοποιούνται επίσης ως ενεργοποιητές ρύθμισης
φωτισμού σε εφαρμογές που απαιτούν σήμα εξόδου
0-10V.

Σήματα εξόδου
- Ρεύματος: 0-20mA DC και 4-20mA DC
- Τάσης: 0-1V DC και 0-10V DC

Χαρακτηριστικά
- Δυνατότητα επέκτασης 4 επιπλέον εξόδων μέσω
κωδ. TYF684E

Αναλογικοί ενεργοποιητές
πλ/στ

προγρ.

συσκ.

κωδικός

αναλογικός ενεργοποιητής 4 εξόδων

4❚

1

TYF684

μονάδα επέκτασης αναλογικού ενεργοποιητή 4 εξόδων

4❚

1

TYF684E

TYF684

Ενεργοποιητής δωματίου
Ο ενεργοποιητής δωματίου (room actuator)
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων 3
διαφορετικών συστημάτων του κτιρίου με
συνηθέστερες εφαρμογές σε χώρους κατοικιών,
γραφείων ή ξενοδοχείων.
Οι 4 πρώτες έξοδοι του ενεργοποιητή δωματίου
μπορούν να ρυθμιστούν σε λειτουργία ρολών ή OΝ/

OFF φωτισμού μικτά. Στη λειτουργία ρολών οι
επαφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο
ηλεκτροκίνητων περσίδων, παραθύρων, τεντών,
κουρτινών ή στομίων εξαερισμού 230V AC. Επιπλέον,
ο ενεργοποιητής δωματίου διαθέτει δύο πρόσθετες
εξόδους TRIAC, για τον αθόρυβο έλεγχο
ηλεκτροθερμικών βαλβίδων σε συστήματα
θέρμανσης ή ψύξης.

Μπορούν να συνδεθούν έως και 4 ηλεκτροθερμικές
βαλβίδες σε κάθε μία από τις εξόδους TRIAC, οι
οποίες προστατεύονται από υπερφόρτωση και
βραχυκύκλωμα.

Ενεργοποιητής δωματίου (room actuator)
- δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας ανά δωμάτιο
- ρύθμιση θερμοκρασίας με έλεγχο PI - PWM ή 2 σημείων
(ON/OFF)
- ειδοποίηση στο BUS για πτώση τάσης
- κατάλληλη για χρήση σε δωμάτια ξενοδοχείων
πλ/στ

ενεργοποιητής δωματίου (room actuator)

προγρ.

συσκ.

1

4❚

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- συνδυάζει έλεγχο φωτισμού, ρολών, θέρμανσης-ψύξης
- 4 έξοδοι φωτισμού 16A / 2 ρολών
- 2 επιπλέον έξοδοι θέρμανσης TRIAC για έλεγχο
ηλεκτροβανών και βαλβίδων

κωδικός

TYF646M
TYF646M

❚ = module/στοιχείο 17,5mm •

φωτισμός •

ρύθμιση φωτισμού •

ρολά
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KNX systemlink
Έλεγχος φωτισμού DALI
Μονάδα διασύνδεσης Dali KNX (gateway)
Η μονάδα διασύνδεσης KNX-DALI TYA670W
επιτρέπει την διαχείριση του συστήματος φωτισμού
DALI μέσω του KNX σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια.
Η συσκευή έχει μοναδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
όπως ο προγραμματισμός off-line DALI, ο έλεγχος και
η διαχείριση του φωτισμού ασφαλείας DALI και η
δυνατότητα διαχείρισης σεναρίων φωτισμού (RGB και
Tunable White). Η μονάδα ελέγχει 64 DALI ballasts σε
32 ομάδες (groups).
Ενεργοποιητής KNX φωτισμού DALI (broadcast)
Ο ενεργοποιητής φωτισμού DALI χρησιμοποιείται για
τον έλεγχο συσκευών DALI από το KNX σε λειτουργία

master broadcast. Παρέχει τη δυνατότητα
υλοποίησης σεναρίων μεταβάλλοντας τη στάθμη και
το χρώμα του φωτισμού καθώς επίσης και την
θερμοκρασία του λευκού φωτός (tunable white)
προσφέροντας με αυτό τον τρόπο αυξημένες
δυνατότητες σε πληθώρα εφαρμογών διακοσμητικού
και αρχιτεκτονικού φωτισμού.
Tunable White
Η τεχνολογία Tunable White αναφέρεται στη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του λευκού φωτισμού με
αποτέλεσμα την αντίστοιχη εναλλαγή του από θερμό
σε ψυχρό φως. Έτσι επιτυγχάνεται η βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και άνεσης σε χώρους κατοικιών,
γραφείων ή ξενοδοχείων. Καθώς ο χρήστης περνά το

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του σε κλειστούς
χώρους η τεχνολογία tunable white προσφέρει
προσαρμογή του τεχνητού φωτισμού στον βιολογικό
ρυθμό των ανθρώπων βελτιώνοντας τον καθημερινό
τρόπο ζωής.
Πρότυπα: IEC 62386-209, IEC 62386-101, IEC
62386-102

Μονάδα διασύνδεσης DALI KNX (gateway)

TYA670W

Χαρακτηριστικά:
- έλεγχος έως 64 συσκευών DALI
- δυνατότητα ομαδοποίησης των συσκευών σε 32 ομάδες
με επιπλέον δυνατότητα ατομικού ελέγχου συσκευών DALI
- ενσωμάτωση των ομάδων σε σενάρια (έως 16)
- ρύθμιση θερμοκρασίας λευκού χρώματος (Tunable White)
για συσκευές DALI Type 8
- δυνατότητα ρύθμισης έως 16 εφέ φωτισμού πχ.
χρωματική αλληλουχία RGB
- δυνατότητα αντικατάστασης μίας DALI συσκευής χωρίς
απαίτηση επαναπρογραμματισμού
- λειτουργίες χρονοκαθυστέρησης (Delay-ON, Delay-OFF,
προειδοποίηση λήξης χρόνου)
- χειροκίνητος έλεγχος των 32 ομάδων DALI μέσω των

τοπικών μπουτόν και της LCD οθόνης
- επιτήρηση και ειδοποίηση
- σφάλματος των συνδεδεμένων συσκευών
- βραχυκυκλώματος DALI
- πτώσης τάσης τροφοδοσίας DALI
- δυνατότητα κεντρικής λειτουργίας ελέγχου (εντολή
broadcast σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές DALI)
- δυνατότητα ενσωμάτωσης σε σύστημα φωτισμού
ασφαλείας DALI σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62386-101
και IEC 62386-102
- προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
- ωρομέτρηση λειτουργίας κάθε συσκευής DALI

πλ/στ
ρύθμιση ρύθμιση
χρώματος λευκού

μονάδα διασύνδεσης DALI KNX

προγρ.

συσκ.

1

4❚

κωδικός

TYA670W

KNX systemlink

Ενεργοποιητής KNX φωτισμού DALI (broadcast) 4 καναλιών
Χαρακτηριστικά:
- έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού των συνδεδεμένων
συσκευών DALI
- λειτουργία broadcast ανά κανάλι
- ρύθμιση θερμοκρασίας λευκού χρώματος (Tunable White)
για συσκευές DALI Type 8
- ρύθμιση χρώματος φωτισμού RGB/RGBW με χρήση
συσκευών DALI Type 8

- προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
- 185mA μέγιστη κατανάλωση συνολικού αριθμού συσκευών
DALI ανά ενεργοποιητή
- διαθέτει μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου ανά κανάλι
- διαθέτει LED ένδειξης κατάστασης ανά έξοδο
- ένδειξη βραχυκυκλώματος ή σφάλματος συσκευής DALI
- υποστηρίζει την χρήση συσκευών DALI 2

TXA664D
πλ/στ

ενεργοποιητής DALI broadcast

προγρ.

6❚

συσκ.

1

κωδικός

TXA664D

ρύθμιση ρύθμιση
χρώματος λευκού

560

❚ = module/στοιχείο 17,5mm •

φωτισμός •

ρύθμιση φωτισμού •

ρολά

KNX systemlink
Ενεργοποιητές θέρμανσης / ψύξης
Ενεργοποιητές θέρμανσης/ψύξης
Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο θερμοηλεκτρικών
κεφαλών (230V ή 24V) ρυθμίζοντας την θερμοκρασία
ανά ζώνη. Ρυθμίζουν την θερμοκρασία με TRIAC για
αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία.

Τοποθέτηση σε συλλέκτη ενδοδαπέδιας
θέρμανσης
Το κουτί κωδ. TGC600 παρέχει τη δυνατότητα
αξιόπιστης τοποθέτησής των ενεργοποιητών στον
συλλέκτη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης για τον
έλεγχο των θερμοηλεκτρικών κεφαλών. Έτσι
αποφεύγεται η καλωδίωση όλων των θερμοηλεκτρικών κεφαλών προς τον ηλεκτρολογικό πίνακα της
εγκατάστασης.

Ενεργοποιητής μονάδων Fan-Coil
H μονάδα ελέγχου Fan-Coil μπορεί να οδηγήσει 2
μονάδες Fan-Coil με μία ηλεκτροβάνα και 3
ταχύτητες ανεμιστήρων ανά FCU ή μία ηλεκτροβάνα
και 6 ταχύτητες ανεμιστήρα σε μία μονάδα FCU. Η
μονάδα είναι κατάλληλη για χρήση σε 2-σωλήνιο και
4-σωλήνιο σύστημα.

Ενεργοποιητές θέρμανσης/ψύξης 6 εξόδων easy
Χαρακτηριστικά:
- 6 εξόδων για έλεγχο θερμοηλεκτρικών κεφαλών 230V/24V
AC
- TXM646R: διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία 12
θερμοστατών χώρου
- TXM646R: λαμβάνει ως είσοδο την μετρούμενη
θερμοκρασία του χώρου από ΚΝΧ συσκευές (πχ. μπουτόν
berker (σελ. 568-571)
- έξοδοι TRIAC για αθόρυβη λειτουργία
- ρύθμιση θερμοκρασίας PWM ή 2 σημείων (ON/OFF)

- έλεγχος θερμοκρασίας ανά ζώνη
- προστασία από υπερθέρμανση, υπερένταση και
βραχυκύκλωμα
- δυνατότητα ρύθμισης κατάστασης επαφής εξόδου σε NO
ή NC
- προστασία μπλοκαρίσματος βαλβίδων, με ενεργοποίηση
μετά από μακρά διάρκεια αδράνειας
- μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου ανά έξοδο
- LED ένδειξης κατάστασης ανά έξοδο για ένδειξη
λειτουργίας ή σφάλματος
πλ/στ

ενεργοποιητής 6 εξόδων easy

προγρ.

συσκ.

TXM646T

κωδικός

4❚

1

TXM646T

ενεργοποιητής 6 εξόδων με ενσωματωμένη λειτουργία θερμοστάτη easy 4❚

1

TXM646R

Ενεργοποιητές θέρμανσης/ψύξης 6 εξόδων PRO
- προστασία μπλοκαρίσματος βαλβίδων, με ενεργοποίηση
μετά από μακρά διάρκεια αδράνειας
- μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου ανά έξοδο
- LED ένδειξης κατάστασης ανά έξοδο για ένδειξη
λειτουργίας ή σφάλματος
- 2 Logic Blocks
- στοιχείο για ένδειξη σφάλματος (βραχυκυκλώματος,
υπερφόρτωσης)
- στοιχείο ένδειξης μη ύπαρξης τάσης και ορθής λειτουργίας
συσκευής
- ωρομέτρηση λειτουργίας ανά έξοδο
- Emergency mode: καθορισμός θέσης βαλβίδας
(0-100%) σε περίπτωση σφάλματος
- Lock-up: κλείδωμα βαλβίδων σε επιθυμητό σημείο (0100%)
πλ/στ

ενεργοποιητής θέρμανσης/ψύξης 6 εξόδων PRO

προγρ.

συσκ.

κωδικός

1

4❚

TYM646T

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- 6 εξόδων για έλεγχο θερμοηλεκτρικών κεφαλών 230V/24V
AC
- TYM646R: διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία 12
θερμοστατών χώρου
- TYM646R: λαμβάνει ως είσοδο την μετρούμενη
θερμοκρασία του χώρου από ΚΝΧ συσκευές (πχ. μπουτόν
berker (σελ. 568-571)
- έξοδοι TRIAC για αθόρυβη λειτουργία
- ρύθμιση θερμοκρασίας PWM ή 2 σημείων (ON/OFF)
- έλεγχος θερμοκρασίας ανά ζώνη
- προστασία από υπερθέρμανση, υπερένταση και
βραχυκύκλωμα
- δυνατότητα ρύθμισης κατάστασης επαφής εξόδου σε NO
ή NC

TYM646T
TYM646R

ενεργοποιητής 6 εξόδων με ενσωματωμένη λειτουργία θερμοστάτη PRO 4❚

Θερμοηλεκτρικές κεφαλές M30 x1,5mm
χρόνος ανοίγματος

συσκ.

θερμοηλεκτρική κεφαλή βαλβίδας 230V

0-100%: 3,5min

1

κωδικός

EK723

θερμοηλεκτρική κεφαλή βαλβίδας 24V AC/DC
θέρμανσης

0-100%: 4,5min

1

EK724

1

EK072

EK723

εξάρτημα σύνδεσης βαλβίδας διαστάσεων M28x1,5mm για
Danfoss και Giacomini

Ενεργοποιητής μονάδων ελέγχου Fan-Coil
Χαρακτηριστικά:
- έλεγχος 2 μονάδων Fan Coil μέσω εξόδων 10A
- έλεγχος της ηλεκτροβάνας
- έλεγχος 3 ή 6 ταχυτήτων ανεμιστήρων

- κατάλληλη σε 2-σωλήνιο και 4-σωλήνιο σύστημα
- σήμανση θέσης βαλβίδας με LED ένδειξης
- σήμανση ταχύτητας εξαερισμού με LED ένδειξης
- με δυνανότητα χειροκίνητης λειτουργίας
πλ/στ

μονάδα ελέγχου Fan-Coil

4❚

προγρ.

συσκ.

1

κωδικός

TYF642F
TYF642F

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης
Χαρακτηριστικά:
- ιδανικό για αξιόπιστη τοποθετηση των ενεργοποιητών
θέρμανσης/ψυξης κωδ. TYM646x και TXM646x σε

κολλεκτέρ ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- διαστάσεις Π x Υ x Β (mm): 104 x 157 x 89
συσκ.

κουτί επίτοιχης τοποθέτησης ενεργοποιητών θέρμανσης 4❚

1

κωδικός

TGC600
TGC600

❚ = module/στοιχείο 17,5mm

561

systo ΚΝΧ

Διαστάσεις

KNX systemlink

Πλαίσια ενιαία
Π 80 x Υ 80mm, 2 στοιχείων
Π 115 x Υ 80mm, 3 στοιχείων
Π 150 x Υ 80mm, 4 στοιχείων
Π 150 x Υ 80mm, 5 στοιχείων
Π 220 x Υ 80mm, 6 στοιχείων
Π 220 x Υ 80mm, 8 στοιχείων
Π 235 x Υ 165mm, 2x8 στοιχείων
Πλαίσια πολλαπλά
Οριζόντιας τοποθέτησης
Π 151 x Υ 80mm, 2x2 στοιχείων
Π 222 x Υ 80mm, 3x2 στοιχείων
Π 293 x Υ 80mm, 4x2 στοιχείων
Κάθετης τοποθέτησης
Π 80 x Υ 151mm, 2x2 στοιχείων
Π 80 x Υ 222mm, 3x2 στοιχείων

562

Χρώματα
RAL9010
RAL9006
RAL8022
KNX systemlink

λευκό
τιτάνιο
μαύρο

563

KNX systemlink
systo KNX
Η σειρά systo KNX αποτελεί την πρόταση KNX
διακόπτη 45x45 (modular) της Hager. Αποτελεί μέρος
της σειράς systo, διατίθεται και στα 3 χρώματά της
(λευκό, τιτάνιο, μαύρο) και συνδυάζεται με τα πλαίσια,
τις βάσεις και τα κουτιά της (σελ. 458-471).
Ο ενσωματωμένος προσαρμοστής BUS coupler
καθιστά τη σειρά μια οικονομική πρόταση που
παρέχει όλες τις λειτουργίες KNX.
Τα μπουτόν διαθέτουν RGB LED ένδειξης
κατάστασης προγραμματιζόμενα σε 6 διαφορετικά
χρώματα.
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχει
μετρήσεις από κάθε χώρο τοποθέτησης στο BUS
για απεικόνιση και κεντρικό έλεγχο μέσω server
οπτικοποίησης.

Χαρακτηριστικά
- Γκάμα διαθέσιμη σε 3 χρώματα με 2, 4 ή 6 πλήκτρα
- Συνδυάζονται με όλους τους μηχανισμούς, τις
βάσεις και τα πλαίσια systo (ενιαία και πολλαπλά)
σελ. 458-471
- Ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler)
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά
χρώματα
- Φωτιζόμενο πεδίο επιγραφής
- Ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
- Ασύρματος έλεγχος από τηλεχειριστήριο (μόνο στην
έκδοση με δέκτη υπερύθρων IR)
Λειτουργίες
- ON/OFF φωτισμού
- Ρύθμιση φωτισμού
- Έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- Κλήση σεναρίων
- Αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- Λειτουργία προτεραιότητας

Επιπλέον λειτουργίες ETS
- Ανεξάρτητη επιλογή χρώματος RGB LED ένδειξης
κατάστασης ανά πλήκτρο
- Ρύθμιση φωτεινότητας των RGB LED ένδειξης
κατάστασης (λειτουργία day/night)
- Ρυθμίση φωτεινότητας του φωτιζόμενου πεδίου
επιγραφής (λειτουργία day/night)
- Συνολικό κλείδωμα του μπουτόν (Lock Up)
- Δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης
θερμοκρασίας
- Αποστολή value για ρύθμιση φωτισμού, θέση
ρολών, φωτεινότητας, θερμοκρασίας με 1 και 2
bytes
- 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο ή
παρατεταμένο πάτημα
- Λειτουργία silent alarm

Μπουτόν systo KNX
Χαρακτηριστικά:
- ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler)
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά χρώματα
- ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας

- έκδοση με δέκτη υπερύθρων IR με δυνατότητα
τηλεχειρισμού μέσω κωδ. EE809

WST316
χρώμα

2 πλήκτρων

4 πλήκτρων
WST316T

KNX systemlink

6 πλήκτρων

προγρ.

συσκ.

χωρίς δέκτη
υπερύθρων IR
κωδικός

με δέκτη
υπερύθρων IR
κωδικός

WST312

WST322

λευκό

1

τιτάνιο

1

WST312T

WST322T

μαύρο

1

WST312N

WST322N

λευκό

1

WST314

WST324

τιτάνιο

1

WST314T

WST324T

μαύρο

1

WST314N

WST324N

λευκό

1

WST316

-

τιτάνιο

1

WST316T

-

μαύρο

1

WST316N

-

WST324N

Ανιχνευτές κίνησης systo KNX
Χαρακτηριστικά:
- ανιχνευτής κίνησης 180° με ενσωματωμένο
προσαρμοστή (BUS coupler)
- ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
WST502

χρώμα

2 καναλιών

- μπουτόν επιλογής λειτουργίας auto/ON/OFF
- δυνατότητα αποστολής 2 ξεχωριστών εντολών (2 κανάλια)
για τον έλεγχο φωτισμού, ρολών, ανεμιστήρων, θέρμανσης
- ύψος τοποθέτησης 1,1m
προγρ.

συσκ.

κωδικός

λευκό

1

WST502

τιτάνιο

1

WST502T

μαύρο

1

WST502N

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων IR systo KNX
προγρ.

τηλεχειριστήριο υπερύθρων systo KNX 6 εντολών

EE809
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συσκ.

κωδικός

1

EE809

systo KNX

modular

Η σίγουρη επιλογή
Η σειρά systo KNX αποτελεί την modular πρόταση διακόπτη
45x45 της Hager. Όπως και η συμβατική σειρά systo,
διατίθεται σε 3 χρώματα (λευκό, τιτάνιο, μαύρο) και
συνδυάζεται με τα ίδια πλαίσια, τις βάσεις και τα κουτιά
επίτοιχης τοποθέτησης. Περισσότερες πληροφορίες
στο hager.gr

KNX systemlink
Πίνακας επιλογής σειρών berker KNX
berker S.1
λευκό

μπεζ

λευκό ματ

ανθρακί ματ

αλουμίνιο ματ

ανοδιωμένο
αλουμίνιο/
ανθρακί

ανοδιωμένο
αλουμίνιο
μαύρο/
ανθρακί

ανοδιωμένο
αλουμίνιο
καφέ/
ανθρακί

ανοδιωμένο
αλουμίνιο
κόκκινο/
ανθρακί

ανοδιωμένο
αλουμίνιο
χρυσό/
λευκό

ανθρακί

αλουμίνιο

ανοδιωμένο
αλουμίνιο/
λευκό

inox brushed/
ανθρακί

γυαλί λευκό

γυαλί μαύρο

λευκό

ανθρακί

αλουμίνιο

γυαλί μαύρο

αμμοβολισμένο
αλουμίνιο

inox brushed

berker B.3
ανοδιωμένο
αλουμίνιο/
λευκό

berker B.7
λευκό ματ

KNX systemlink

berker Q.1
λευκό

γυαλί αλουμίνιο

berker Q.3
ανθρακί

αλουμίνιο

ανθρακί

αλουμίνιο

berker Q.7
λευκό

berker K.1
λευκό

566

γυαλί λευκό

berker K.5
ανθρακί

αλουμίνιο

inox

σκυρόδεμα

σχιστόλιθος

KNX systemlink
Πίνακας επιλογής σειρών berker KNX
berker R.1
λευκό

μαύρο

κόκκινο
διαφανές
ακρυλικό/λευκό

κόκκινο
διαφανές
ακρυλικό/μαύρο

πορτοκαλί
διαφανές
ακρυλικό/λευκό

πορτοκαλί
διαφανές
ακρυλικό/μαύρο

αλουμίνιο/λευκό

αλουμίνιο/μαύρο

inox/λευκό

inox/μαύρο

γυαλί/λευκό

γυαλί/μαύρο

σκυρόδεμα/
λευκό

σκυρόδεμα/
μαύρο

σχιστόλιθος/
λευκό

σχιστόλιθος/
μαύρο

ξύλο δρυς/
λευκό

ξύλο δρυς/
μαύρο

μαύρο

αλουμίνιο/λευκό

αλουμίνιο/μαύρο

inox/λευκό

inox/μαύρο

γυαλί λευκό

γυαλί μαύρο

αλουμίνιο/λευκό

αλουμίνιο/μαύρο

inox/λευκό

inox/μαύρο

γυαλί λευκό

γυαλί μαύρο

γυαλί λευκό

γυαλί μαύρο

ανοδιωμένο
αλουμίνιο

inox brused

δέρμα καφέ/
λευκό

δέρμα καφέ/
μαύρο

berker R.3
λευκό

λευκό

μαύρο

berker B.IQ

berker 1930
λευκό

μαύρο

λευκό

berker TS
γυαλί λευκό/
inox ματ

KNX systemlink

berker R.classic

berker TS Sensor
γυαλί λευκό/
χρυσό

γυαλί λευκό/
χρώμιο

γυαλί λευκό

γυαλί μαύρο

berker R.1/ R.3 Sensors
γυαλί
αλουμίνιο

γυαλί λευκό

γυαλί μαύρο
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KNX systemlink
berker ΚΝΧ - σειρά με ενσωματωμένο BUS coupler
Η σειρά berker KNX με ενσωματωμένο BUS coupler
αποτελεί την πιο απλή και οικονομική πρόταση της
berker για τον έλεγχο φωτισμού και ρολών. Ο
μηχανισμός μπουτόν KNX ενσωματώνει το BUS
coupler και συνδυάζεται με πλακίδια (καλύμματα) 1 ή
2 πλήκτρων με 2 ή 4 εντολές αντίστοιχα.
Η σειρά αυτή διαφοροποιείται σχεδιαστικά έχοντας
κατακόρυφη διάταξη πλήκτρων προσομοιάζοντας την
αισθητική των συμβατικών διακοπτών berker.
Τα μπουτόν διαθέτουν RGB LED ένδειξης
κατάστασης προγραμματιζόμενα σε 6 διαφορετικά
χρώματα.

Xαρακτηριστικά
- Γκάμα μπουτόν διαθέσιμη στις σειρές
S.1 / B.x / Q.x / K.x
- Ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler)
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά
χρώματα
- Ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
Λειτουργίες
- ON/OFF φωτισμού
- Ρύθμιση φωτισμού
- Έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- Κλήση σεναρίων
- Αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- Λειτουργία προτεραιότητας

Επιπλέον λειτουργίες ETS
- Ανεξάρτητη επιλογή χρώματος RGB LED ένδειξης
κατάστασης ανά πλήκτρο
- Ρύθμιση φωτεινότητας των RGB LED ένδειξης
κατάστασης (λειτουργία day/night)
- Συνολικό κλείδωμα του μπουτόν (Lock Up)
- Δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης
θερμοκρασίας
- Αποστολή value για ρύθμιση φωτισμού, θέση
ρολών, φωτεινότητας, θερμοκρασίας με 1 και 2
bytes

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχει
μετρήσεις από κάθε χώρο τοποθέτησης στο BUS
για απεικόνιση και κεντρικό έλεγχο μέσω server
οπτικοποίησης.

Μηχανισμός μπουτόν KNX με ενσωματωμένο προσαρμοστή (BUS coupler)
Χαρακτηριστικά:
- συνδυάζεται με τα πλακίδια μπουτόν berker KNX
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά

χρώματα ανά μπουτόν
- ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας

προγρ.

S.1 / B.x
80141180
Q.x / K.x

συσκ.

κωδικός

1 πλήκτρου / 2 εντολών

1

80141180

2 πλήκτρων / 4 εντολών

1

80142180

1 πλήκτρου / 2 εντολών

1

80141170

2 πλήκτρων / 4 εντολών

1

80142170

Πλακίδια μπουτόν KNX φωτισμού

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- με διάφανο κάλυμμα ενδεικτικής λυχνίας
- κατακόρυφη διάταξη πλήκτρων

80960229

S.1 / B.x

1 πλήκτρου / 2 εντολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών
80960389

Q.1 / Q.3 / Q.7

1 πλήκτρου / 2 εντολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών

80960279

Κ.1

1 πλήκτρου / 2 εντολών
2 πλήκτρων / 4 εντολών

80960379

Κ.5

1 πλήκτρου / 2 εντολών
2 πλήκτρων / 4 εντολών
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χρώμα

συσκ.

λευκό

1

80960289

κωδικός

μπεζ

1

80960282

λευκό ματ

1

80960299

ανθρακί

1

80960285

αλουμίνιο

1

80960283

λευκό

1

80960389

μπεζ

1

80960382

λευκό ματ

1

80960399

ανθρακί

1

80960385

αλουμίνιο

1

80960383

λευκό

1

80960229

ανθρακί

1

80960226

αλουμίνιο

1

80960221

λευκό

1

80960329

ανθρακί

1

80960326

αλουμίνιο

1

80960321

λευκό

1

80960279

ανθρακί

1

80960275

λευκό

1

80960379

ανθρακί

1

80960375

αλουμίνιο

1

80960271

inox

1

80960273

αλουμίνιο

1

80960371

inox

1

80960373

KNX systemlink
berker ΚΝΧ - σειρά με ενσωματωμένο BUS coupler
Πλακίδια μπουτόν KNX ρολών
Χαρακτηριστικά:
- με ενδείξεις κατεύθυνσης ρολών (πάνω/κάτω)
- με διάφανο κάλυμμα ενδεικτικής λυχνίας
- κατακόρυφη διάταξη πλήκτρων

1 πλήκτρου / 2 εντολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών

Q.1 / Q.3 / Q.7

1 πλήκτρου / 2 εντολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών

Κ.1

1 πλήκτρου / 2 εντολών
2 πλήκτρων / 4 εντολών

Κ.5

1 πλήκτρου / 2 εντολών
2 πλήκτρων / 4 εντολών

χρώμα

συσκ.

λευκό

1

80961289

κωδικός

μπεζ

1

80961282

λευκό ματ

1

80961299

ανθρακί

1

80961285

αλουμίνιο

1

80961283

λευκό

1

80961389

μπεζ

1

80961382

λευκό ματ

1

80961399

ανθρακί

1

80961385

αλουμίνιο

1

80961383

λευκό

1

80961229

ανθρακί

1

80961226

αλουμίνιο

1

80961221

λευκό

1

80961329

ανθρακί

1

80961326

αλουμίνιο

1

80961321

λευκό

1

80961279

ανθρακί

1

80961275

λευκό

1

80961379

ανθρακί

1

80961375

αλουμίνιο

1

80961271

inox

1

80961273

αλουμίνιο

1

80961371

inox

1

80961373

80961289

80961389

80961279

80961379

KNX systemlink

S.1 / B.x
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KNX systemlink
berker ΚΝΧ
Τα μπουτόν berker KNX συνδυάζονται με τους
χωνευτούς προσαρμοστές BUS coupler. Eίναι
διαθέσιμα σε όλες τις σειρές berker με επιλογή 1-4
πλήκτρων και 2-8 εντολών αντίστοιχα.
Τα μπουτόν διαθέτουν RGB LED ένδειξης
κατάστασης προγραμματιζόμενα σε 6 διαφορετικά
χρώματα.
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχει
μετρήσεις από κάθε χώρο τοποθέτησης στο BUS
για απεικόνιση και κεντρικό έλεγχο μέσω server
οπτικοποίησης.

Xαρακτηριστικά
- Γκάμα μπουτόν διαθέσιμη σε όλες τις σειρές berker
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά
χρώματα
- Πεδία επιγραφής λειτουργιών (εκτός berker R.x)
- Ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
- Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού αισθητηρίου
θερμοκρασίας (κωδ. EK090)
- Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Λειτουργίες
- ON/OFF φωτισμού
- Ρύθμιση φωτισμού
- Έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- Κλήση σεναρίων
- Αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- Λειτουργία προτεραιότητας

Επιπλέον λειτουργίες ETS
- Ανεξάρτητη επιλογή χρώματος RGB LED ένδειξης
κατάστασης ανά πλήκτρο
- Ρύθμιση φωτεινότητας των RGB LED ένδειξης
κατάστασης (λειτουργία day/night)
- Συνολικό κλείδωμα του μπουτόν (Lock Up)
- Αντικλεπτικό Alarm (αφαίρεσης μπουτόν από BUS
coupler) μέσω στοιχείου επικοινωνίας στο BUS
- Δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης
θερμοκρασίας (εσωτερικό και εξωτερικό αισθητήριο)
- Αποστολή value για ρύθμιση φωτισμού, θέση
ρολών, φωτεινότητας, θερμοκρασίας με 1 και 2
bytes
- 2 ξεχωριστές λειτουργίες με στιγμιαίο ή
παρατεταμένο πάτημα
- Λειτουργία silent alarm

Χωνευτός προσαρμοστής (BUS coupler) KNX
Χαρακτηριστικά:
- συνδυάζεται με τα μπουτόν berker KNX

- κάλυμμα προστασίας του βύσματος από σκόνη

προγρ.

80040001

συσκ.

κωδικός

για μπουτόν KNX berker S.1 / B.x / K.x / Q.x / R.1 / R.3

1

80040001

για μπουτόν KNX berker 1930 / R.classic

1

80040002

Μπουτόν KNX berker S.1 / B.3 / B.7
Χαρακτηριστικά:
- 4 διαθέσιμα χρώματα με επιλογή 2 χρωμάτων ανά κωδικό
(περιλαμβάνεται ετικέτα επιγραφής 2 όψεων)
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά
χρώματα ανά μπουτόν
80161780

χρώμα

1 πλήκτρου / 2 εντολών

KNX systemlink

2 πλήκτρων / 4 εντολών

3 πλήκτρων / 6 εντολών
80162780
4 πλήκτρων / 8 εντολών*

- ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
- διαθέσιμο πεδίο επιγραφής για απεικόνιση λειτουργιών
- οριζόντια διάταξη πλήκτρων

προγρ.

συσκ.

κωδικός

μπεζ / λευκό

1

80161780

ανθρακί / αλουμίνιο

1

80161785

μπεζ / λευκό

1

80162780

ανθρακί / αλουμίνιο

1

80162785

μπεζ / λευκό

1

80163780

ανθρακί / αλουμίνιο

1

80163785

μπεζ / λευκό

1

80164780

ανθρακί / αλουμίνιο

1

80164785

*Σημείωση: τα μπουτόν 4 πλήκτρων / 8 εντολών συνδυάζονται με τα πλαίσια μεγάλου ανοίγματος (σελ. 389, 393, 397).

Μπουτόν KNX berker Q.1 / Q.3 / Q.7
Χαρακτηριστικά:
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά
χρώματα ανά μπουτόν
χρώμα

80141329

1 πλήκτρου / 2 εντολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών

80143329

3 πλήκτρων/ 6 εντολών

4 πλήκτρων / 8 εντολών

80144329
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- ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
- διαθέσιμο πεδίο επιγραφής για απεικόνιση λειτουργιών
- οριζόντια διάταξη πλήκτρων
προγρ.

συσκ.

κωδικός

λευκό

1

80141329

ανθρακί

1

80141326

αλουμίνιο

1

80141321

λευκό

1

80142329

ανθρακί

1

80142326

αλουμίνιο

1

80142321

λευκό

1

80143329

ανθρακί

1

80143326

αλουμίνιο

1

80143321

λευκό

1

80144329

ανθρακί

1

80144326

αλουμίνιο

1

80144321

KNX systemlink
berker ΚΝΧ
Μπουτόν KNX berker K.1 / K.5
Χαρακτηριστικά:
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά
χρώματα ανά μπουτόν
χρώμα

1 πλήκτρου / 2 εντολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών

3 πλήκτρων/ 6 εντολών

4 πλήκτρων / 8 εντολών*

- ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
- διαθέσιμο πεδίο επιγραφής για απεικόνιση λειτουργιών
- οριζόντια διάταξη πλήκτρων
προγρ.

συσκ.

κωδικός

λευκό

1

80161770

ανθρακί

1

80161776

αλουμίνιο

1

80161774

inox

1

80161773

λευκό

1

80162770

ανθρακί

1

80162776

αλουμίνιο

1

80162774

inox

1

80162773

λευκό

1

80163770

ανθρακί

1

80163776

αλουμίνιο

1

80163774

inox

1

80163773

λευκό

1

80164770

ανθρακί

1

80164776

αλουμίνιο

1

80164774

inox

1

80164773

80161770

80163770

80164770

*Σημείωση: τα μπουτόν 4 πλήκτρων / 8 εντολών συνδυάζονται με τα πλαίσια μεγάλου ανοίγματος (σελ. 414, 415).

Μπουτόν KNX berker R.1 / R.3 / 1930** / R.classic

χρώμα

1 πλήκτρου / 2 εντολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών

- ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας

προγρ.

συσκ.

KNX systemlink

Χαρακτηριστικά:
- RGB LED ένδειξης κατάστασης σε 6 διαφορετικά
χρώματα ανά μπουτόν

κωδικός

λευκό

1

80161869

μαύρο

1

80161865

λευκό

1

80162869

μαύρο

1

80162865

80161869

**Σημείωση: για τη σειρά berker 1930 τα μπουτόν KNX συνδυάζονται με τα ειδικά πλαίσια ø58mm κωδ. 13820x (σελ. 446)
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KNX systemlink
berker ΚΝΧ με θερμοστάτη
Τα μπουτόν berker KNX με θερμοστάτη συνδυάζουν
τον έλεγχο θερμοκρασίας με επιπλέον εντολές
φωτισμού ON/OFF, ρύθμισης φωτισμού, ρολών και
έλεγχο σεναρίων. Eίναι διαθέσιμα με επιλογή 1-5
πλήκτρων και 2-10 εντολών αντίστοιχα. 2 επιπλέον
εντολές για τον έλεγχο του θερμοστάτη
ενσωματώνονται αριστερά και δεξιά της οθόνης.
Τα μπουτόν διαθέτουν LED ένδειξης κατάστασης και
πεδία επιγραφής λειτουργιών.
Xαρακτηριστικά
- Επιλογή 4-10 εντολών + 2 επιπλέον για τον έλεγχο
του θερμοστάτη
- Συνδυάζονται με χωνευτούς προσαρμοστές BUS

coupler εκτός των σειρών berker Q.x που διαθέτουν
ενσωματωμένο
- Οθόνη LCD με απεικόνιση θερμοκρασίας,
κατάσταση λειτουργίας, εσωτερικής - εξωτερικής
θερμοκρασίας
- Πεδία επιγραφής λειτουργιών
- Λειτουργίες: comfort, standby, νύχτα, αντιπαγετική
προστασία
- Με προστασία αποσυναρμολόγησης
- Διαθέτει στοιχείο επικοινωνίας για επιτήρηση
επαφής παραθύρου μέσω του BUS
Λειτουργίες
- ON/OFF φωτισμού
- Ρύθμιση φωτισμού

- Έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- Κλήση σεναρίων
- Αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- Λειτουργία προτεραιότητας
- Αντικλεπτικό Alarm (αφαίρεσης μπουτόν από BUS
coupler) μέσω στοιχείου επικοινωνίας στο BUS
- Eλεγχος θερμοκρασίας με 3 τρόπους:
- έλεγχος PI (PWM)
- συνεχής έλεγχος PI
- 2 σημείων (ON/OFF)
- Δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης
θερμοκρασίας
- Δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων
ως βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια
θέρμανση και fan coil units)

Μπουτόν KNX με θερμοστάτη
Χωνευτός προσαρμοστής (BUS coupler) KNX για μπουτόν με θερμοστάτη
προγρ.

συσκ.

1

γγια μπουτόν KNX berker S.1 / B.x / Q.x / K.x

κωδικός

75040001

75040001

Μπουτόν KNX berker S.1 / B.3 / B.7
Χαρακτηριστικά:
- 4 διαθέσιμα χρώματα με επιλογή 2 χρωμάτων ανά
κωδικό (περιλαμβάνεται ετικέτα επιγραφής 2 όψεων)

75662780

χρώμα

2 πλήκτρων / 4 εντολών

3 πλήκτρων / 6 εντολών*
KNX systemlink

- LED ένδειξης κατάστασης χρώμα κόκκινο
- οριζόντια διάταξη πλήκτρων

5 πλήκτρων / 10 εντολών*

προγρ.

συσκ.

κωδικός

μπεζ / λευκό

1

75662780

ανθρακί / αλουμίνιο

1

75662785

μπεζ / λευκό

1

75663780

ανθρακί / αλουμίνιο

1

75663785

μπεζ / λευκό

1

75665780

ανθρακί / αλουμίνιο

1

75665785

*Σημείωση: τα μπουτόν 3 και 5 πλήκτρων / 6 και 10 εντολών συνδυάζονται με τα πλαίσια μεγάλου ανοίγματος (σελ. 389,
393, 397).

Μπουτόν KNX berker K.1 / K.5
Χαρακτηριστικά:
- LED ένδειξης κατάστασης χρώμα κόκκινο
- οριζόντια διάταξη πλήκτρων
χρώμα

2 πλήκτρων / 4 εντολών

75663770
3 πλήκτρων / 6 εντολών*

5 πλήκτρων / 10 εντολών*

75665770

προγρ.

συσκ.

κωδικός

λευκό

1

75662770

ανθρακί

1

75662775

αλουμίνιο

1

75662774

inox

1

75662773

λευκό

1

75663770

ανθρακί

1

75663775

αλουμίνιο

1

75663774

inox

1

75663773

λευκό

1

75665770

ανθρακί

1

75665775

αλουμίνιο

1

75665774

inox

1

75665773

*Σημείωση: τα μπουτόν 3 και 5 πλήκτρων / 6 και 10 εντολών συνδυάζονται με τα πλαίσια μεγάλου ανοίγματος (σελ. 414,
415).
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berker ΚΝΧ με θερμοστάτη
Μπουτόν KNX με θερμοστάτη με ενσωματωμένο BUS coupler
Μπουτόν KNX berker Q.1 / Q.3 / Q.7
Χαρακτηριστικά:
- τα μπουτόν KNX με θερμοστάτη της σειρά berker
Q.1 / Q.3 / Q.7 διαθέτουν ενσωματωμένο BUS
coupler
χρώμα

2 πλήκτρων / 4 εντολών

3 πλήκτρων / 6 εντολών*

5 πλήκτρων / 10 εντολών*

- LED ένδειξης κατάστασης χρώμα πορτοκαλί
- οριζόντια διάταξη πλήκτρων

προγρ.

συσκ.

κωδικός

λευκό

1

75662729

ανθρακί

1

75662726

αλουμίνιο

1

75662724

λευκό

1

75663729

ανθρακί

1

75663726

αλουμίνιο

1

75663724

λευκό

1

75665729

ανθρακί

1

75665726

αλουμίνιο

1

75665724

75662729

75665729

KNX systemlink

*Σημείωση: τα μπουτόν 3 και 5 πλήκτρων / 6 και 10 εντολών συνδυάζονται με τα πλαίσια μεγάλου ανοίγματος (σελ. 400,
404, 409).
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berker ψηφιακοί θερμοστάτες KNX
Η γκάμα αποτελείται από έναν ψηφιακό θερμοστάτη
KNX και έναν ελεγκτή δωματίου ο οποίος λειτουργεί
και ως σημείο ελέγχου ενσωματώνοντας 9 επιπλέον
λειτουργίες KNX. Ο χειρισμός γίνεται μέσω αφής
στην ειδική ευαίσθητη επιφάνεια στο κάτω μέρος
της οθόνης.
Οι μηχανισμοί συνδυάζονται με διακοσμητικές
προσόψεις ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με το
υπόλοιπο διακοπτικό υλικό berker της εγκατάστασης.

Χαρακτηριστικά
- Έγχρωμη οθόνη 1.93"
- Χειρισμός μέσω ευαίσθητης επιφάνειας αφής
- 8 διαφορετικές σελίδες λειτουργιών
- Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή
εξωτερικού συνδεόμενου αισθητηρίου
- Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
- Ένδειξη της επιθυμητής ή της μετρούμενης
θερμοκρασίας
- Screensaver (αναλογικό/ψηφιακό ρολόι, εσωτερική
ή εξωτερική θερμοκρασία με ώρα)
- 64 σενάρια

Επιπλέον λειτουργίες ETS:
- Προσωποποιημένα μηνύματα χρήστη
- Μήνυμα Alam
- Συνεχής έλεγχος PI
- Δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης
θερμοκρασίας
- Δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων
ως βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια
θέρμανση και fan coil units)
- Διαθέτει στοιχείο επικοινωνίας για επιτήρηση
επαφής παραθύρου μέσω του BUS
- Δυνατότητα κλειδώματος χειρισμού θερμοστάτη
- Self learning heating curve
- Hotel mode (απλούστευση λειτουργιών χρήστη)

Ψηφιακός θερμοστάτης KNX
Χαρακτηριστικά:
- λειτουργίες: comfort, standby, εξοικονόμηση ενέργειας,
αντιπαγετική προστασία, προστασία από υπερθέρμανση,
διακοπές
- έλεγχος PI (PWM) ή 2 σημείων (ON/OFF)
- ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler) KNX

- δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος
- ένδειξη της επιθυμητής ή της μετρούμενης θερμοκρασίας
- ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
- χρειάζεται βοηθητική τροφοδοσία (24V DC)

προγρ.

80440100
θερμοστάτης με οθόνη TFT και ενσωματωμένο προσαρμοστή

συσκ.

1

κωδικός

80440100

Eλεγκτής δωματίου ΚΝΧ (Room Controler)
Χαρακτηριστικά:
- λειτουργίες θερμοστάτη κωδ. 80440100 + 9 επιπλέον
λειτουργίες ON/OFF, dimmer, ρολών, σεναρίων
- έλεγχος PI (PWM) ή 2 σημείων (ON/OFF)
- ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler) KNX

- δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος
- ένδειξη της επιθυμητής ή της μετρούμενης θερμοκρασίας
- ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
- χρειάζεται βοηθητική τροφοδοσία (24V DC)

προγρ.

80660100

Room Controler με οθόνη TFT και ενσωματωμένο προσαρμοστή

συσκ.

1

κωδικός

80660100
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Διακοσμητική πρόσοψη θερμοστάτη / room controler berker S.1 /B.x /Q.x /K.x

S.1/B.x

80960189
Q.x

K.1

K.5
80960129

χρώμα

συσκ.

λευκό

1

κωδικός

80960189

μπεζ

1

80960182

λευκό ματ

1

80960180

ανθρακί

1

80960185

αλουμίνιο

1

80960183

λευκό

1

80960129

ανθρακί

1

80960126

αλουμίνιο

1

80960121

λευκό

1

80960179

ανθρακί

1

80960175

αλουμίνιο

1

80960171

inox

1

80960173

Αισθητήριο θερμοκρασίας ενδοδαπέδιας θέρμανσης
προγρ.

αισθητήριο θερμοκρασίας ενδοδαπέδιας θέρμανσης

EK090
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συσκ.

κωδικός

1

EK090
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berker Touch Control - οθόνη αφής 3.5"
Η οθόνη αφής KNX Touch Control 3.5" ενσωματώνει
ένα μεγάλο αριθμό εντολών χειρισμού της KNX
εγκατάστασης σε μία θέση διακόπτη. Με έως 10
παραμετροποιήσιμες σελίδες λειτουργιών και 6
εντολές ανά σελίδα ο χρήστης αποκτά κεντρικό
έλεγχο για φώτα, ρολά, θέρμανση και υπόλοιπες
λειτουργίες της εγκατάστασης (συνολικά 60
λειτουργίες).
Η οθόνη μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 16 σενάρια,
προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και έχει
προστασία αποσυναρμολόγησης καθώς απαιτείται
ειδικό εργαλείο για την αφαίρεση της από τον τοίχο.

Η οθόνη αφής KNX Touch Control 3.5" διαθέτει
υποδοχές για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου
θερμοκρασίας καθώς και micro SD για φόρτωση
γραφικών και συμβόλων. Τοποθετείται εύκολα σε
απλό κουτί διακόπτη.
Αισθητήρας προσέγγισης (proximity sensor)
Η οθόνη παραμένει σε λειτουργία αναμονής (standby)
και ενεργοποιείται αυτόματα με την προσέγγιση
του χρήστη.

Προσόψεις και χρώματα
Χάρη στις διαφορετικές διακοσμητικές προσόψεις,
η οθόνη αφής μπορεί να προσαρμοστεί αισθητικά σε
όλους τους χώρους.
Εξωτερικό αισθητήριο - 4 ψηφιακές είσοδοι
Η οθόνη υποστηρίζει την σύνδεση ψηφιακών εισόδων
χάρη στην ενσωματωμένη υποδοχή. Ταυτόχρονα η
υποδοχή μπορεί να συνδεθεί με το εξωτερικό
αισθητήριο θερμοκρασίας κωδ. EK090.

Λειτουργικότητα
O χειρισμός της οθόνης KNX Touch Control 3.5" είναι
απλός και διαισθητικός xάρη στα 193 προεγκατεστημένα εικονίδία. Eπιπλέον εικονίδια μπορούν να
εγκατασταθούν στην κάρτα micro SD.

Οθόνη αφής 3.5" KNX Touch Control
Χαρακτηριστικά:
- οθόνη αφής 3.5" ανάλυσης 320x240 pixels
- ένδειξη τιμών, μηνυμάτων κειμένων, γραφικών, εικόνων
- ενσωματωμένη βιβλιοθήκη εικονιδίων
- ρύθμιση θερμοκρασίας
- έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων

- λογικές πύλες: 4 x AND, 4 x OR με 4 εισόδους ανά block
- αποστολή τιμών value
- αποθήκευση σεναρίων
- με δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών για καθαρισμό
της επιφάνειας
- τροφοδοσία 30V DC KNX + 24V DC βοηθητική
75740101
προγρ.

οθόνη αφής 3.5" KNX Touch Control

συσκ.

1

κωδικός

75740101

Διακοσμητικές προσόψεις με ορθογώνιες άκρες
κωδικός

1

13197009

μπεζ

1

13198982

λευκό ματ

1

13191909

ανθρακί ματ

1

13197006

αλουμίνιο ματ

1

13196424

μαύρο

1

13192245

inox ματ

1

13192204

αλουμίνιο ανοδιωμένο

1

13192284

γυαλί λευκό

1

13196909

γυαλί αλουμίνιο

1

13196414

γυαλί μαύρο

1

13196616

13198982
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συσκ.

λευκό

μεταλλικές

γυάλινες

13192204

Διακοσμητικές προσόψεις με στρογγυλεμένες άκρες
συσκ.

κωδικός

λευκό

1

13192189

μπεζ

1

13196082

λευκό ματ

1

13196089

ανθρακί ματ

1

13196086

αλουμίνιο ματ

1

13196084

μαύρο

1

13192145

inox ματ

1

13192104

αλουμίνιο ανοδιωμένο

1

13192184

γυαλί λευκό

1

13192109

γυαλί μαύρο

1

13192116

13192109

μεταλλικές

γυάλινες

13192104
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Ανιχνευτές κίνησης berker ΚΝΧ
Οι ανιχνευτές κίνησης KNX διατίθενται σε όλες
τις σειρές berker και σε εκδόσεις για τοποθέτηση
σε ύψος 1,1 και 2,2m. Διαθέτουν επιλογικό διακόπτη
για τον περιορισμό της γωνίας ανίχνευσης. Διαθέτουν
ενσωματωμένο μπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο
τοπικά.

Χαρακτηριστικά
- Mπουτόν επιλογής λειτουργίας auto/ON/OFF
- Ένδειξη λειτουργίας μέσω LED 3 χρωμάτων
- Δυνατότητα σύνδεσης maste/slave για κάλυψης
μεγάλων χώρων
- Δίνουν εντολές ελέγχου φωτισμού ON/OFF,
dimming, ελέγχου ρολών και σεναρίων

- Συνδυάζονται με τις αντίστοιχες προσόψεις για κάθε
σειρά berker
- Με προστασία αποσυναρμολόγησης
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας
- Ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler)

Ανιχνευτές κίνησης KNX 1,1m
Χαρακτηριστικά:
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας
- ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler)

1,75

10°

1,1
[m]

0

2

4

προγρ.

80262180

S.1 / B.x

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 1,1m

Q.x / K.x

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 1,1m

R.1 / R.3

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 1,1m

1930 /
R.classic

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 1,1m

0

κωδικός

80262180

1

80262170

1

80262160
6

8

80262161
10

10°

1,1
[m]

12

1

41

2

1,75

8

συσκ.

2,2
1,75

[m]

6

0

2

4

6

8

12

80262161

Ανιχνευτές κίνησης KNX 2,2m
Χαρακτηριστικά:
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας
- ενσωματωμένος προσαρμοστής (BUS coupler)

2,2
1,75

[m]

0

2

προγρ.
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80262280

4

6

συσκ.

8

10

κωδικός

S.1 / B.x

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 2,2m

1

80262280

Q.x / K.x

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 2,2m

1

80262270

R.1 / R.3

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 2,2m

1

80262260

1930 /
R.classic

ανιχνευτής KNX ύψος τοποθέτησης 2,2m

1

80262261

80262261

Προσόψεις ανιχνευτών κίνησης KNX
συσκ.

S.1 / B.x

80960459
Q.1 / Q.3 / Q.7

K.1 / K.5

80960460
R.1 / R.3

1930 /
R.classic
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κωδικός

λευκό

1

80960459

μπεζ

1

80960452

ανθρακί

1

80960485

αλουμίνιο

1

80960483

λευκό

1

80960429

ανθρακί

1

80960426

αλουμίνιο

1

80960421

λευκό

1

80960479

ανθρακί

1

80960475

αλουμίνιο

1

80960471

inox

1

80960473

λευκό

1

80960460

μαύρο

1

80960465

λευκό

1

80960460

μαύρο

1

80960465
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Αισθητήρια ποιότητας αέρα
Οι αισθητήρες ποιότητας αέρα είναι συσκευές για την
μέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα,
σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας του χώρου στον
οποίο εγκαθίστανται.
Οι αισθητήρες στέλνουν τις μετρούμενες τιμές στο

BUS οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
έλεγχο ανεμιστήρων εξαερισμού, ηλεκτρικών
παραθύρων καθώς και τον έλεγχο της θερμοκρασίας
ανά χώρο. Επίσης σε συνδυασμό με τις μονάδες
οπτικοποίησης domovea (κωδ. TJAx70) απεικονίζουν

τα μετρούμενα στοιχεία θερμοκρασίας, υγρασίας και
ποιότητας αέρα CO2.

Αισθητήρια ποιότητας αέρα KNX
- μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητηρίου με
δυνατότητα βαθμονόμησης
- λειτουργίες θέρμανσης/ψύξης: comfort, standby, νύχτα,
frost / heat protection
- έλεγχος θερμοκρασίας με 3 τρόπους:
- έλεγχος PI (PWM)
- συνεχής έλεγχος PI
- 2 σημείων (ON/OFF)
- δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων ως
βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια θέρμανση και fan
coil units)
- διαθέτει 4 logic gates
- ενσωματωμένο BUS coupler

προγρ.

συσκ.

κωδικός

S.1 / B.x

λευκό

1

75441359

S.1

μπεζ

1

75441352

S.1 / B.x

λευκό ματ

1

75441389

ανθρακί

1

75441385

αλουμίνιο

1

75441383

λευκό

1

75441329

ανθρακί

1

75441326

αλουμίνιο

1

75441324

λευκό

1

75441379

ανθρακί

1

75441375

αλουμίνιο

1

75441371

inox

1

75441373

Q.x

K.1

K.5

75441359

75441329

75441379
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Χαρακτηριστικά:
- μέτρηση συγκέντρωσης CO2, σχετικής υγρασίας και
θερμοκρασίας
- κατάλληλοι για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους όπως
γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία, κοινόχρηστοι χώροι όπου
απαιτείται η αποφυγή ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης από
μη εξουσιοδοτημένα άτομα
- 4 οριζόμενα όρια συγκέντρωσης CO2 για ειδοποίηση ή
χειρισμό πχ. εξαερισμού
- 2 οριζόμενα όρια σχετικής υγρασίας για ειδοποίηση ή
χειρισμό πχ. αφύγρανσης
- έλεγχος σημείου δρόσου για αποφυγή συγκέντρωσης
μούχλας πχ. σε ψυχόμενη οροφή
- 2 ανεξάρτητες δυαδικές εισόδους για σύνδεση ψυχρών
επαφών (πχ. επαφές παραθύρων, διαφορικοί
πρεσοστάτες)
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Επίτοιχα ασύρματα μπουτόν berker EnOcean (wall transmitters)
Τα ασύρματα επίτοιχα μπουτόν EnOcean μεταδίδουν
εντολές για τον έλεγχο και τη ρύθμιση του φωτισμού
καθώς και τον έλεγχο των ρολών προς έναν
ασύρματο δέκτη EnOcean. Η ενέργεια που απαιτείται
για την μετάδοση των σημάτων παράγεται από την

μετατροπή της μηχανικής ενέργειας από την πίεση
του μπουτόν. Η τεχνολογία αυτή δεν βασίζεται σε
χρήση μπαταρίας και ως εκ τούτου καταργείται η
απαίτηση συντήρησης. Το KNX EnOcean Gateway
είναι ένας ασύρματος δέκτης EnOcean ο οποίος

δέχεται εντολές από τα ασύρματα επίτοιχα μπουτόν
EnOcean της berker και τις μετατρέπει σε
τηλεγραφήματα KNX για την διασύνδεση των
συστημάτων.

Μηχανισμός ασύρματων μπουτόν EnOcean
Αριθμός ασύρματων καναλιών
Συχνότητα μετάδοσης
Εμβέλεια μετάδοσης σε ανοικτό χώρο
Εμβέλεια μετάδοσης σε εσωτερικό χώρο

2
868,3MHz
max. 300m
max. 30m

24111200

Χαρακτηριστικά:
- για την μετάδοση εντολών ελέγχου ON/OFF και dimming
φωτισμού καθώς και ελέγχου ρολών σε δέκτη EnOcean
- δυνατότητα σύνδεσης κάθε καναλιού με πολλούς δέκτες
- λειτουργία χωρίς μπαταρία
- η ενέργεια μετάδοσης παράγεται από την μετατροπή της
μηχανικής ενέργειας κατά την πίεση του μπουτόν
- συσκευή χωρίς τροφοδοσία και χωρίς ανάγκη συντήρησης
- επίτοιχη τοποθέτηση με κόλλα ή βίδες
συσκ.

μηχανισμός ασύρματων μπουτόν EnOcean

1

κωδικός

24111200

Πλακίδια ασύρματου μπουτόν EnOcean berker S.1 / B.3 / B.7
συσκ.

1 πλήκτρου / 2 εντολών
φωτισμού
24111189
1 πλήκτρου / 2 εντολών
ρολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών
φωτισμού
24111289

KNX systemlink

2 πλήκτρων / 4 εντολών
ρολών

2 πλήκτρων / 4 εντολών
φωτισμού και ρολών
24121189

κωδικός

λευκό

1

24111189

λευκό ματ

1

24111109

ανθρακί ματ

1

24111106

λευκό

1

24111289

λευκό ματ

1

24111209

ανθρακί ματ

1

24111206

λευκό

1

24121189

λευκό ματ

1

24121109

ανθρακί ματ

1

24121106

λευκό

1

24121289

λευκό ματ

1

24121209

ανθρακί ματ

1

24121206

λευκό

1

24121389

λευκό ματ

1

24121309

ανθρακί ματ

1

24121306

24121289

24121389

KNX-EnOcean μονάδα διασύνδεσης - gateway
Χαρακτηριστικά:
- 32 ασύρματα κανάλια
- συχνότητα 868,3MHz
- οθόνη και μπουτόν για παραμετροποίηση και διαγνωστικό
έλεγχο
- λειτουργίες λογικής και ελέγχου
TYC120

προγρ.

KNX-EnOcean μονάδα διασύνδεσης - gateway
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- ενσωματωμένος αναμεταδότης εντολών EnOcean
(repeater)
- αμφίδρομη μετάδοση εντολών ανάμεσα στα πρωτόκολλα
KNX και EnOcean
- επίτοιχη τοποθέτηση
- διαστάσεις (Π x Y x Β): 81 x 81 x 25mm
συσκ.

1

κωδικός

TYC120

KNX systemlink
cubyko KNX IP55
Η σειρά cubyko KNX αποτελεί την πρόταση στεγανού
διακόπτη KNX IP55 της Hager. Αποτελεί μέρος της
σειράς cubyko, διατίθεται και στα 2 χρώματά της
(λευκό και γκρι) και συνδυάζεται
με τα επίτοιχα κουτιά της καθώς και με τα πλαίσια
χωνευτής τοποθέτησης (σελ. 472-478).

Λειτουργίες
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- Έλεγχος ρολών / τεντών / περσίδων
- Λειτουργίες σεναρίων
- Λειτουργία προτεραιότητας
- Αποστολή τιμών value

Χαρακτηριστικά
- Ενσωματωμένο bus coupler
- Βαθμός προστασίας IP55
- Έκδοση με κόκκινα LED κατάστασης
- Έκδοση με πεδίο επιγραφής
- Έκδοση με σήμανση ρολών και 		
διπολικού διακόπτη I/O

Οι μηχανισμοί KNX Cubyko IP55 με ενσωματωμένο
bus coupler συνδυάζονται με μονά και διπλά πλήκτρα
για 1, 2 ή 4 εντολές, ανάλογα με την επιλογή του
πλακιδίου.

Μηχανισμός cubyko KNX (πλήκτρα υπό κλίση)
Χαρακτηριστικά:
- ενσωματωμένο προσαρμοστή (BUS coupler) KNX
- πίεση μόνο στο κάτω μέρος του πλήκτρου
προγρ.

συσκ.

κωδικός

μηχανισμός 1 πλήκτρου / 1 εντολής
- συμβατά πλακίδια: WNT902/902B, WNT912/912B, WNT922/922B

1

WNT331

μηχανισμός 2 πλήκτρων / 2 εντολών
- συμβατά πλακίδια: WNT944/944B, WNT954/954B, WNT982/982B

1

WNT332

WNT332

Μηχανισμός cubyko KNX (πλήκτρα επίπεδα)
Χαρακτηριστικά:
- ενσωματωμένο προσαρμοστή (BUS coupler) KNX
- πίεση στο πάνω και κάτω μέρος του πλήκτρου
προγρ.

συσκ.

κωδικός

μηχανισμός 1 πλήκτρου / 2 εντολών
- συμβατά πλακίδια: WNT902/902B, WNT912/912B,
WNT922/922B, WNT932/932B

1

WNT302

μηχανισμός 2 πλήκτρων / 4 εντολών
- συμβατά πλακίδια: WNT944/944B, WNT954/954B,
WNT964/964B, WNT974/974B

1

WNT304

WNT304

1 πλήκτρου

1 πλήκτρου με LED

για μηχανισμό:

χρώμα

συσκ.

WNT331 / WNT302

λευκό

1

WNT902B

γκρι

1

WNT902

WNT331 / WNT302

κωδικός

λευκό

1

WNT912B

γκρι

1

WNT912

1

WNT922B

1 πλήκτρου με θέση επιγραφής

WNT331 / WNT302

λευκό
γκρι

1

WNT922

1 πλήκτρου με σήμανση Ι/Ο

WNT302

λευκό

1

WNT932B

γκρι

1

WNT932
WNT944B

2 πλήκτρων

WNT332 / WNT304

λευκό

1

γκρι

1

WNT944

1

WNT954B

2 πλήκτρων με LED

WNT332 / WNT304

λευκό
γκρι

1

WNT954

2 πλήκτρων 1 ρολού

WNT332

λευκό

1

WNT982B

γκρι

1

WNT982
WNT964B

2 πλήκτρων με σήμανση Ι/Ο

2 πλήκτρων 2 ρολών

WNT304

WNT304

KNX systemlink

Πλακίδια cubyko KNX

λευκό

1

γκρι

1

WNT964

λευκό

1

WNT974B

γκρι

1

WNT974

WNT922B

WNT932B

WNT954B

WNT974B
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berker B.IQ
Υπάρχουν συσκευές που θέλουν να δείξουν πάντα τις δυνατότητές τους και υπάρχουν ευέλικτες συσκευές
που κρύβουν την τεχνική ανωτερότητά τους και την ευελιξία τους πίσω από μια διακριτική αισθητική.
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τη νέα σειρά μπουτόν της σειράς B.IQ, η οποία διαθέτει κομψή σχεδίαση και
υψηλής ποιότητας υλικά και προσδίδει στην εγκατάσταση KNX όπου χρησιμοποιείται, ένα προσωπικό στυλ
πολυτέλειας και υπεροχής.

Διαστάσεις

KNX systemlink

Π 88,5 x Υ 88,5mm, 1 πλήκτρου
Π 88,5 x Υ 88,5mm, 2 πλήκτρων
Π 88,5 x Υ 88,5mm, 3 πλήκτρων
Π 88,5 x Υ 119,6mm, 3 πλήκτρων με θερμοστάτη
Π 88,5 x Υ 118,1mm, 4 πλήκτρων
Π 88,5 x Υ 149,2mm, 4 πλήκτρων με θερμοστάτη
Π 88,5 x Υ 178,8mm, 5 πλήκτρων με θερμοστάτη
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Υλικά κατασκευής / Χρώματα

Γυαλί
λευκό
μαύρο

KNX systemlink

Πλαστικό
λευκό
RAL 9010

RAL 9010
RAL 9005

Μέταλλο
ανοδιωμένο αλουμίνιο
inox

581

KNX systemlink
berker B.IQ
Η σειρά berker B.IQ με μεγάλη ποικιλία διαφορετικών
υλικών και χρωμάτων έρχεται να προστεθεί στο
διακοπτικό υλικό KNX της berker by Hager. Τα
μπουτόν της σειράς berker B.IQ διαθέτουν κομψή
σχεδίαση και υψηλής ποιότητας υλικά προσδίδοντας
σε κάθε KNX εγκατάσταση ένα προσωπικό στυλ
πολυτέλειας και υπεροχής.
Η σειρά berker B.IQ προσφέρει συνδυασμό υψηλής
αισθητικής και πληθώρα λειτουργιών όπως ο έλεγχος

φορτίων φωτισμού, η κλήση σεναρίων κ.α. Κάθε
πλήκτρο δύο εντολών φέρει δύο λευκά και ένα μπλε
LED ένδειξης κατάστασης.
Χαρακτηριστικά
- Εκδόσεις 1-4 πλήκτρων και 2-8 εντολών αντίστοιχα
- Κομψός σχεδιασμός με ιδιαίτερο φινίρισμα
- Δυνατότητα επιγραφής των εντολών
- Με εκδόσεις υλικού από ανοδιωμένο αλουμίνιο, inox
και γυαλί

- Τοποθέτηση σε τυποποιημένο κουτί εγκατάστασης
60x60mm
- Δέχεται θήκες ετικετών για εύκολη αναγνώριση των
εντολών
- Προστασία αποσυναρμολόγησης
- Συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό διακοπτικό
υλικό της σειράς berker B.7
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 689

Χωνευτός προσαρμοστής (BUS coupler) KNX
συσκ.

για σύνδεση του BUS με τα μπουτόν σειράς berker B.IQ

1

κωδικός

75040001

75040001

Μπουτόν berker B.IQ comfort
Χαρακτηριστικά:
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων

- λειτουργία προτεραιότητας
- 2 λευκά LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο
- μπλε LED λειτουργίας

προγρ.

75161599

συσκ.

κωδικός

λευκό

KNX
KNXsystemlink
systemlink

75162594

1 πλήκτρου / 2 εντολών

1

75161599

2 πλήκτρων / 4 εντολών

1

75162599

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75163599

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75164599

ανοδιωμένο αλουμίνιο
1 πλήκτρου / 2 εντολών

1

75161594

2 πλήκτρων / 4 εντολών

1

75162594

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75163594

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75164594

1 πλήκτρου / 2 εντολών

1

75161593

2 πλήκτρων / 4 εντολών

1

75162593

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75163593

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75164593

inox
75162593

γυαλί λευκό

75163590

1 πλήκτρου / 2 εντολών

1

75161590

2 πλήκτρων / 4 εντολών

1

75162590

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75163590

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75164590

1 πλήκτρου / 2 εντολών

1

75161592

2 πλήκτρων / 4 εντολών

1

75162592

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75163592

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75164592

γυαλί μαύρο

75164592
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berker B.IQ με θερμοστάτη
Η έκδοση της σειρά berker B.IQ με ενσωματωμένο
θερμοστάτη έχει επιπλέον λειτουργίες θέρμανσης/
ψύξης και συνδυάζεται με τους ενεργοποιητές
θέρμανσης/ψύξης (σελ. 561) για θερμοστατικό έλεγχο
ανά χώρο.
Αυτή η έκδοση του B.IQ φέρει οθόνη και δίνει την
δυνατότητα αναγραφής θερμοκρασίας, σημάτων
alarm, μηνύματα κειμένων, καθώς επίσης και την
αναγραφή των λειτουργιών των μπουτόν πχ. Με το

πάτημα ενός μπουτόν για ON/OFF λειτουργία η οθόνη
αναγράφει “Living Room”
Χαρακτηριστικά
- Εκδόσεις 6 -10 εντολών + 2 επιπλέον για τον έλεγχο
του θερμοστάτη
- Κομψός σχεδιασμός με ιδιαίτερο φινίρισμα
- Δυνατότητα επιγραφής των εντολών
- Με εκδόσεις υλικού από ανοδιωμένο αλουμίνιο, inox
και γυαλί

- Τοποθέτηση σε τυποποιημένο κουτί εγκατάστασης
60x60mm
- Δέχεται θήκες ετικετών για εύκολη αναγνώριση των
εντολών
- Προστασία αποσυναρμολόγησης
- Συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό διακοπτικό
υλικό της σειράς berker B.7
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 689

Χωνευτός προσαρμοστής (BUS coupler) KNX
συσκ.

για σύνδεση του BUS με τα μπουτόν σειράς berker B.IQ

1

κωδικός

75040001

75040001

Μπουτόν berker B.IQ με ενσωματωμένο θερμοστάτη
Χαρακτηριστικά:
- ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο
- λειτουργίες: comfort, standby, νύχτα, frost / heat
protection
- με δύο μπουτόν ελέγχου της οθόνης
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας
- φωτιζόμενη οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας και λειτουργιών
- 2 λευκά LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο

- μπλε LED λειτουργίας
- προσωποποιημένα μηνύματα χρήστη
- έλεγχος θερμοκρασίας με 3 τρόπους:
- έλεγχος PI (PWM)
- συνεχής έλεγχος PI
- 2 σημείων (ON/OFF)
- μέτρηση θερμοκρασίας με δυνατότητα βαθμονόμησης
- δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων ως
βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια θέρμανση και fan
coil units)
- διαθέτει στοιχείο επικοινωνίας για επιτήρηση επαφής
παραθύρου μέσω του BUS
προγρ.

συσκ.

75663594

κωδικός

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663599

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664599

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665599

KNX systemlink

λευκό

ανοδιωμένο αλουμίνιο
3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663594

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664594

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665594

75664594

inox
3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663593

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664593

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665593

γυαλί λευκό
3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663590

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664590

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665590

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663592

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664592

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665592

γυαλί μαύρο
75665594
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berker B.IQ με θερμοστάτη & τηλεχειρισμό
Η σειρά berker B.IQ με μεγάλη ποικιλία διαφορετικών
υλικών και χρωμάτων έρχεται να προστεθεί στο
διακοπτικό υλικό KNX της berker by Hager. Τα
μπουτόν της σειράς berker B.IQ διαθέτουν κομψή
σχεδίαση και υψηλής ποιότητας υλικά προσδίδοντας
σε κάθε KNX εγκατάσταση ένα προσωπικό στυλ
πολυτέλειας και υπεροχής.

Κάθε πλήκτρο δύο εντολών φέρει δύο λευκά και ένα
μπλε LED ένδειξης κατάστασης.
Η έκδοση της σειράς B.IQ με ενσωματωμένο
θερμοστάτη και δέκτη IR προσθέτει το πλεονέκτημα
του ασύρματου τηλεχειρισμού για μεμονωμένες
εντολές ή σενάρια αυξάνοντας κατά πολύ το επίπεδο
άνεσης του τελικού χρήστη.

Η σειρά berker B.IQ προσφέρει συνδυασμό υψηλής
αισθητικής και πληθώρα λειτουργιών όπως ο έλεγχος
φορτίων φωτισμού, η κλήση σεναρίων κ.α.

Χαρακτηριστικά
- Εκδόσεις 6 -10 εντολών + 2 επιπλέον για τον έλεγχο
του θερμοστάτη
- Κομψός σχεδιασμός με ιδιαίτερο φινίρισμα
- Δυνατότητα επιγραφής των εντολών

- Με εκδόσεις υλικού από ανοδιωμένο αλουμίνιο, inox
και γυαλί
- Τοποθέτηση σε τυποποιημένο κουτί εγκατάστασης
60x60mm
- Δέχεται θήκες ετικετών για εύκολη αναγνώριση των
εντολών
- Προστασία αποσυναρμολόγησης
- Συνδυάζονται αισθητικά με συμβατικό διακοπτικό
υλικό της σειράς berker B.7
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 689

Χωνευτός προσαρμοστής (BUS coupler) KNX
συσκ.

για σύνδεση του BUS με τα μπουτόν σειράς berker B.IQ

1

κωδικός

75040001

75040001

Μπουτόν berker B.IQ με θερμοστάτη και δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω δέκτη IR

75663694

Χαρακτηριστικά:
- ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο
- λειτουργίες: comfort, standby, νύχτα, frost / heat
protection
- με δύο μπουτόν ελέγχου της οθόνης
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας
- φωτιζόμενη οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας και λειτουργιών
- 2 λευκά LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο
- μπλε LED λειτουργίας

- προσωποποιημένα μηνύματα χρήστη
- έλεγχος θερμοκρασίας με 3 τρόπους:
- έλεγχος PI (PWM)
- συνεχής έλεγχος PI
- 2 σημείων (ON/OFF)
- μέτρηση θερμοκρασίας με δυνατότητα βαθμονόμησης
- δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων ως
βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια θέρμανση και fan
coil units)
- διαθέτει στοιχείο επικοινωνίας για επιτήρηση επαφής
παραθύρου μέσω του BUS
- τηλεχειρισμός μέσω του IR τηλεχειριστηρίου κωδ. 2779

KNX systemlink

προγρ.

συσκ.

κωδικός

λευκό
3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663699

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664699

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665699

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663694

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664694

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665694

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663693

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664693

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665693

3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663690

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664690

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665690

ανοδιωμένο αλουμίνιο
75664694

inox

γυαλί λευκό

γυαλί μαύρο
75665694
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3 πλήκτρων / 6 εντολών

1

75663692

4 πλήκτρων / 8 εντολών

1

75664692

5 πλήκτρων / 10 εντολών

1

75665692

KNX systemlink
berker B.IQ εξαρτήματα
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων IR για B.IQ
Χαρακτηριστικά:
- 24 εντολών
- 3 κανάλια με 8 μπουτόν ανά κανάλι
συσκ.

τηλεχειριστήριο υπερύθρων 24 εντολών

1

κωδικός

2779

2779

Πεδία επιγραφής B.IQ
κωδικός

1

75900080

4 πλήκτρων

1

75900081

5 πλήκτρων

1

75900082

75900080

KNX systemlink

συσκ.

1 εώς 3 πλήκτρων

585

berker TS Sensor
Η σειρά berker TS Sensor αποτελείται από μπουτόν KNX υψηλής αισθητικής κατασκευασμένα από γυαλί
σε 3 μοναδικά χρώματα. Διαθέτουν πλήκτρα αφής και προσδίδουν προστιθέμενη αξία και κομψότητα στην
εγκατάσταση. Με ένα άγγιγμα ενεργοποιείται ο φωτισμός, τα ρολά ή ένα σενάριο. Η έκδοση με ενσωματωμένο
θερμοστάτη προσφέρει επιπλέον έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η σειρά berker TS Sensor αποτελεί
την ιδανική επιλογή σε εφαρμογές που συνδυάζουν υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και αξιόπιστο αποτέλεσμα
ευφυούς ελέγχου.

Διαστάσεις

KNX systemlink

Π 86 x Υ 160mm

586

Υλικά κατασκευής / Χρώματα

KNX systemlink

Γυαλί
λευκό
RAL9010
μαύρο
RAL9005
ανοδιωμένο αλουμίνιο

587

KNX systemlink
berker TS Sensor
Με ειδική σχεδίαση κατάλληλη για τα κτίρια κατοικιών
και γραφείων, η σειρά TS Sensor είναι η ιδανική λύση
για τα έργα αυτοματισμού KNX συνδυάζοντας υψηλές
επιδόσεις και αισθητική. Χαρακτηρίζεται από μια
κομψότητα και ανωτερότητα υλικών και επιτρέπει την
αποστολή εντολών KNX μέσω μιας πλήρως γυάλινης
επιφάνειας διαθέσιμης σε 3 χρώματα.
Η γυάλινη σειρά με μπουτόν αφής TS Sensor
προσφέρει συνδυασμό υψηλής αισθητικής και
πληθώρα λειτουργιών όπως ο έλεγχος φορτίων
φωτισμού, η κλήση σεναρίων κ.α. Κάθε πλήκτρο δύο
εντολών φέρει δύο λευκά LED ένδειξης κατάστασης
και ένα μπλε LED λειτουργίας. Σε γυαλί λευκό, μαύρο
ή αλουμίνιο, αισθητικά και λειτουργικά μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και των πιο απαιτητικών

εφαρμογών. Σε εκδόσεις από 2 μέχρι 8 μπουτόν
αφής.
Χαρακτηριστικά
- Εκδόσεις με 2 έως 8 μπουτόν αφής
- Χειρισμός μέσω αφής πάνω στα λευκά LED
της επιφάνειας
- Σύγχρονος σχεδιασμός υψηλής αισθητικής και
λειτουργικότητας
- Εξαιρετικά λεπτό προφίλ
- Με ενσωματωμένο BUS coupler
- Εγκατάσταση σε τοιχοποιία ή γυψοσανίδα
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας
- Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού αισθητηρίου
θερμοκρασίας
- Προστασία αποσυναρμολόγησης

- Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών για καθαρισμό
της γυάλινης επιφάνειας
- Τοποθέτηση στο ειδικό διπλό κουτί κωδ. 1870, 1871
- Mέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και
εξωτερικού συνδεόμενου αισθητηρίου
- Δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης
θερμοκρασίας (εσωτερικό και εξωτερικό αισθητήριο)
- Συνδυάζονται αισθητικά με συμβατικό διακοπτικό
υλικό της σειράς berker B.7
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 690

Μπουτόν berker TS Sensor
Χαρακτηριστικά:
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας

- ενσωματωμένο BUS coupler
- μπλε LED λειτουργίας και λευκά LED ένδειξης κατάστασης
- δυνατότητα σήμανσης με εξατομικευμένες ετικέτες/
εικονίδια
- διαστάσεις: Π 86 x Υ 160mm (κοινές)
προγρ.

συσκ.

κωδικός

γυαλί λευκό

75141830

2 μπουτόν αφής

1

75141830

4 μπουτόν αφής

1

75142830

6 μπουτόν αφής

1

75143830

8 μπουτόν αφής

1

75144830

2 μπουτόν αφής

1

75141835

4 μπουτόν αφής

1

75142835

6 μπουτόν αφής

1

75143835

8 μπουτόν αφής

1

75144835

KNX systemlink

γυαλί μαύρο

γυαλί αλουμίνιο

75141835

75141034

588

2 μπουτόν αφής

1

75141034

4 μπουτόν αφής

1

75142034

6 μπουτόν αφής

1

75143034

8 μπουτόν αφής

1

75144034

KNX systemlink
berker TS Sensor με θερμοστάτη
Η έκδοση TS Sensor με ενσωματωμένο θερμοστάτη
έχει επιπλέον λειτουργίες θέρμανσης/ψύξης και
συνδυάζεται με τους ενεργοποιητές θέρμανσης/ψύξης
(σελ. 561) για θερμοστατικό έλεγχο ανά χώρο. Αυτή η
έκδοση του TS Sensor φέρει οθόνη και δίνει την
δυνατότητα ελέγχου και αναγραφής της επιθυμητής
θερμοκρασίας.

Χαρακτηριστικά
- Εκδόσεις με 4 και 6 μπουτόν αφής + 2 επιπλέον για
έλεγχο του θερμοστάτη
- Χειρισμός μέσω αφής πάνω στα λευκά LED
της επιφάνειας
- Σύγχρονος σχεδιασμός υψηλής αισθητικής και
λειτουργικότητας
- Εξαιρετικά λεπτό προφίλ
- Με ενσωματωμένο BUS coupler
- Εγκατάσταση σε τοιχοποιία ή γυψοσανίδα

- Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού αισθητηρίου
θερμοκρασίας
- Προστασία αποσυναρμολόγησης
- Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών για καθαρισμό
της γυάλινης επιφάνειας
- Τοποθέτηση στο ειδικό διπλό κουτί κωδ. 1870, 1871
- σειράς berker B.7 (σελ. 366-381, 394-397)
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 690

Μπουτόν berker TS Sensor με ενσωματωμένο θερμοστάτη
Χαρακτηριστικά:
- ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο
- λειτουργίες: comfort, standby, νύχτα, frost / heat protection
- με δύο μπουτόν ελέγχου της οθόνης
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας
- ενσωματωμένο BUS coupler
- μπλε LED λειτουργίας και λευκά LED ένδειξης κατάστασης
- δυνατότητα σήμανσης με εξατομικευμένες ετικέτες/
εικονίδια
- φωτιζόμενη οθόνη με κυκλική εναλλαγή έως 4 ενδείξεις:
ώρα, επιθυμητή θερμοκρασία, θερμοκρασία χώρου,
εξωτερική θερμοκρασία

- έλεγχος θερμοκρασίας με 3 τρόπους:
- έλεγχος PI (PWM)
- συνεχής έλεγχος PI
- 2 σημείων (ON/OFF)
- μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού
συνδεόμενου αισθητηρίου
- δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης θερμοκρασίας
(εσωτερικό και εξωτερικό αισθητήριο)
- δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων ως
βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια θέρμανση και fan
coil units)
- διαθέτει στοιχείο επικοινωνίας για επιτήρηση επαφής
παραθύρου μέσω του BUS
- χρειάζεται βοηθητική τροφοδοσία (24V DC)
- διαστάσεις: Π 86 x Υ 160mm (κοινές)
προγρ.

συσκ.

75642030

κωδικός

γυαλί λευκό
4 μπουτόν αφής

1

75642030

6 μπουτόν αφής

1

75643030

4 μπουτόν αφής

1

75642035

6 μπουτόν αφής

1

75643035

4 μπουτόν αφής

1

75642034

6 μπουτόν αφής

1

75643034

γυαλί μαύρο

KNX systemlink

γυαλί αλουμίνιο
75642035

75642034

Κουτιά χωνευτής τοποθέτησης berker TS Sensor και R.1/R.3 Touch Sensors
Χαρακτηριστικά:
- τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα
διαστάσεις κουτιού Π x Υ x B (mm)

συσκ.

68 x 139 x 75

1

κωδικός

1870

68 x 139 x 47,5

1

1871
1871
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berker TS
Πίσω από την κομψή γυάλινη επιφάνειά του, κρύβεται μια απροσδόκητη πληθώρα τεχνικών δυνατοτήτων:
ο Berker TS όχι μόνο επιτρέπει το συμβατικό ελέγχο φωτισμού, αλλά και τον έλεγχο του συστήματος κτιριακού
αυτοματισμού KNX με τη χρήση μονάδων εισόδων. Τα μπουτόν χειρισμού υψηλής αισθητικής που διαθέτει σε
χρώμιο, χρυσό και inox προσδίδουν φινέτσα σε οποιαδήποτε ατμόσφαιρα.

Διαστάσεις

KNX systemlink

Π 86 x Υ 160mm

590

Κυκλικά μπουτόν

Γυαλί
λευκό

Μέταλλικό
Χρώμιο
Χρυσό
Inox ματ

RAL9010

KNX systemlink

Υλικά κατασκευής/ Χρώματα

591

KNX systemlink
berker TS
Η σειρά berker TS αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόταση σε
εγκαταστάσεις KNX υψηλής αισθητικής. Η γκάμα
περιλαμβάνει γυάλινες επιφάνειες,1-8 μπουτόν σε μια
κοινή διάσταση και με δυνατότητα επιλογής μεταξύ
επίπεδου ή επικλινούς τελειώματος.

Τα μπουτόν λειτουργούν συμβατικά και διατίθενται σε
3 αισθητικές: χρώμιο, χρυσό, inox matt. Για την
ενσωμάτωσή τους στην εγκατάσταση KNX
απαιτούνται χωνευτές μονάδες εισόδων (σελ. 546).
Επιπλέον μπορούν να ενσωματωθούν σε μια
υφιστάμενη συμβατική ηλεκτρολογική εγκατάσταση

ως απλά μπουτόν αλλά και σε ασύρματες
εγκαταστάσεις με τη χρήση μονάδων micro modules
(σελ. 498-499)
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 690

Γυάλινη επιφάνεια
 για την ενσωμάτωσή τους στην εγκατάσταση KNX απαιτούνται
χωνευτές μονάδες εισόδων σελ. 546

Χαρακτηριστικά:
- συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό υλικό
της σειράς B.7
- διαθέτει προστασία αποσυναρμολόγησης
- κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση
- περιλαμβάνονται 3 σετ βιδών (3,5x25mm) σε
χρώμιο, χρυσό και inox ματ
- διαστάσεις: Π 86 x Υ 160mm (κοινές)
συσκ.

κωδικός

γυαλί λευκό

1394

1 μπουτόν

1

1391

2 μπουτόν

1

1392

4 μπουτόν

1

1394

Γυάλινη επιφάνεια με επικλινές τελείωμα
 για την ενσωμάτωσή τους στην εγκατάσταση KNX απαιτούνται
χωνευτές μονάδες εισόδων σελ. 546

Χαρακτηριστικά:
- συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό υλικό
της σειράς B.7
- διαθέτει προστασία αποσυναρμολόγησης
- κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση
- περιλαμβάνονται 3 σετ βιδών (3,5x25mm) σε
χρώμιο, χρυσό και inox ματ
- διαστάσεις: Π 86 x Υ 160mm (κοινές)
συσκ.

κωδικός

KNX systemlink

γυαλί λευκό
1341

1 μπουτόν

1

1311

2 μπουτόν

1

1321

4 μπουτόν

1

1341

6 μπουτόν

1

1366

8 μπουτόν

1

1388

Μπουτόν
Ονομαστική τάση
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής
181110

181112

181113

592

24V
1,5A

Χαρακτηριστικά:
- ενσωματώνονται στο σύστημα KNX μέσω
ενσύρματων μονάδων εισόδων (σελ. 546) και
ασύρματων μονάδων εισόδων (σελ. 498-499)

υλικό

συσκ.

κωδικός

χρώμιο

1

181110

χρυσό

1

181112

inox ματ

1

181113

KNX systemlink
berker TS
Κουτιά τοποθέτησης berker TS
συσκ.

για τοιχοποιία

1

κωδικός

1809

για γυψοσανίδα

1

1824

1809

KNX systemlink

τοποθέτηση

593

berker R.1/R.3
Touch Sensors
Τα νέα KNX Touch Sensors βασιζόμενα στις επιτυχημένες σειρές στρογγυλών διακοπτών berker R.1/R.3
μαγνητίζουν τα βλέμματα τόσο με τις στρογγυλεμένες (R.1) όσο και με τις αυστηρές (R.3) γωνίες τους σε μαύρη
ή λευκή γυάλινη επιφάνεια.

Διαστάσεις

KNX systemlink

Π 81 x Υ 152mm

594

Υλικά κατασκευής / Χρώματα
RAL9010
RAL9005
KNX systemlink

Γυαλί
λευκό
μαύρο

595

KNX systemlink
berker R.1/R.3 Touch Sensors
Με ειδική σχεδίαση κατάλληλη για τα κτίρια κατοικιών
και γραφείων, οι σειρές R.1/R.3 Touch Sensors είναι η
ιδανική λύση για τα έργα αυτοματισμού KNX
συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις και αισθητική.
Χαρακτηρίζονται από μια κομψότητα και
ανωτερότητα υλικών και επιτρέπει την αποστολή
εντολών KNX μέσω μιας πλήρως γυάλινης επιφάνειας
διαθέσιμης σε 2 χρώματα.
Η γυάλινες σειρές με μπουτόν αφής R.1/R.3 Touch
Sensors προσφέρουν συνδυασμό υψηλής αισθητικής
και πληθώρα λειτουργιών όπως ο έλεγχος φορτίων
φωτισμού, η κλήση σεναρίων κ.α. Κάθε πλήκτρο δύο
εντολών φέρει δύο λευκά LED ένδειξης κατάστασης
και ένα μπλε LED λειτουργίας. Σε γυαλί λευκό ή
μαύρο, αισθητικά και λειτουργικά μπορούν να

ανταποκριθούν στις ανάγκες και των πιο απαιτητικών
εφαρμογών. Σε εκδόσεις από 2 έως 8 μπουτόν αφής.
Χαρακτηριστικά
- Εκδόσεις με 2 έως 8 μπουτόν αφής
- Χειρισμός μέσω αφής πάνω στα λευκά LED
της επιφάνειας
- Σύγχρονος σχεδιασμός υψηλής αισθητικής και
λειτουργικότητας
- Εξαιρετικά λεπτό προφίλ
- Με ενσωματωμένο BUS coupler
- Εγκατάσταση σε τοιχοποιία ή γυψοσανίδα
- Σε όλες τις εκδόσεις των σειρών R.1/R.3 Touch
Sensors υπάρχει ενσωματωμένος αισθητήρας
θερμοκρασίας
- Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού αισθητηρίου

θερμοκρασίας
- Προστασία αποσυναρμολόγησης
- Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών για καθαρισμό
της γυάλινης επιφάνειας
- Τοποθέτηση στο ειδικό διπλό κουτί κωδ. 1870, 1871
- Mέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και
εξωτερικού συνδεόμενου αισθητηρίου
- Δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης
θερμοκρασίας (εσωτερικό και εξωτερικό αισθητήριο)
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 691

Μπουτόν berker R.1 Touch Sensor
Χαρακτηριστικά:
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας
- ενσωματωμένο BUS coupler

- μπλε LED λειτουργίας και λευκά LED ένδειξης κατάστασης
- δυνατότητα σήμανσης με εξατομικευμένες ετικέτες/
εικονίδια
- συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό διακοπτικό υλικό
της σειράς berker R.1
- διαστάσεις: Π 81 x Υ 152mm (κοινές)

προγρ.

συσκ.

κωδικός

γυαλί λευκό
75142860

2 μπουτόν αφής

1

75141860

4 μπουτόν αφής

1

75142860

6 μπουτόν αφής

1

75143860

8 μπουτόν αφής

1

75144860

KNX systemlink

γυαλί μαύρο
2 μπουτόν αφής

1

75141865

4 μπουτόν αφής

1

75142865

6 μπουτόν αφής

1

75143865

8 μπουτόν αφής

1

75144865

75142865

Μπουτόν berker R.3 Touch Sensor
Χαρακτηριστικά:
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας
- ενσωματωμένο BUS coupler

- μπλε LED λειτουργίας και λευκά LED ένδειξης κατάστασης
- δυνατότητα σήμανσης με εξατομικευμένες ετικέτες/
εικονίδια
- συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό διακοπτικό υλικό
της σειράς berker R.3
- διαστάσεις: Π 81 x Υ 152mm (κοινές)

προγρ.

συσκ.

κωδικός

γυαλί λευκό
75142850

2 μπουτόν αφής

1

75141850

4 μπουτόν αφής

1

75142850

6 μπουτόν αφής

1

75143850

8 μπουτόν αφής

1

75144850

γυαλί μαύρο

75143855
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2 μπουτόν αφής

1

75141855

4 μπουτόν αφής

1

75142855

6 μπουτόν αφής

1

75143855

8 μπουτόν αφής

1

75144855

KNX systemlink
berker R.1/R.3 Touch Sensors με θερμοστάτη
Οι εκδόσεις R.1/R.3 Touch Sensors με ενσωματωμένο
θερμοστάτη έχουν επιπλέον λειτουργίες θέρμανσης/
ψύξης και συνδυάζονται με τους ενεργοποιητές
θέρμανσης/ψύξης (σελ. 561) για θερμοστατικό έλεγχο
ανά χώρο. Αυτές οι εκδόσεις με ενσωματωμένο
θερμοστάτη φέρουν οθόνη και δίνεουν την
δυνατότητα ελέγχου και αναγραφής της επιθυμητής
θερμοκρασίας.

Χαρακτηριστικά
- Εκδόσεις με 4 και 6 μπουτόν αφής + 2 επιπλέον για
έλεγχο του θερμοστάτη
- Χειρισμός μέσω αφής πάνω στα λευκά LED
- Σύγχρονος σχεδιασμός υψηλής αισθητικής και
λειτουργικότητας
- Εξαιρετικά λεπτό προφίλ
- Με ενσωματωμένο BUS coupler
- Εγκατάσταση σε τοιχοποιία ή γυψοσανίδα

- Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού αισθητηρίου
θερμοκρασίας
- Προστασία αποσυναρμολόγησης
- Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών για καθαρισμό
της γυάλινης επιφάνειας
- Τοποθέτηση στο ειδικό διπλό κουτί κωδ. 1870, 1871
 Διαστάσεις τοποθέτησης στον τεχνικό οδηγό
σελ. 691

Μπουτόν berker R.1 Touch Sensor με ενσωματωμένο θερμοστάτη
Χαρακτηριστικά:
- ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο
- λειτουργίες: comfort, standby, νύχτα, frost / heat protection
- με δύο μπουτόν ελέγχου της οθόνης
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας
- ενσωματωμένο BUS coupler
- μπλε LED λειτουργίας και λευκά LED ένδειξης κατάστασης
- δυνατότητα σήμανσης με εξατομικευμένες ετικέτες/
εικονίδια
- φωτιζόμενη οθόνη με κυκλική εναλλαγή έως 4 ενδείξεις:
ώρα, επιθυμητή θερμοκρασία, θερμοκρασία χώρου,
εξωτερική θερμοκρασία
- έλεγχος θερμοκρασίας με 3 τρόπους:

- έλεγχος PI (PWM)
- συνεχής έλεγχος PI
- 2 σημείων (ON/OFF)
- μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού
συνδεόμενου αισθητηρίου
- δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης θερμοκρασίας
(εσωτερικό και εξωτερικό αισθητήριο)
- δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων ως
βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια θέρμανση και fan
coil units)
- διαθέτει στοιχείο επικοινωνίας για επιτήρηση επαφής
παραθύρου μέσω του BUS
- χρειάζεται βοηθητική τροφοδοσία (24V DC)
- συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό διακοπτικό υλικό
της σειράς berker R.1
- διαστάσεις: Π 81 x Υ 152mm (κοινές)

προγρ.

συσκ.

75642060

κωδικός

γυαλί λευκό
4 μπουτόν αφής

1

75642060

6 μπουτόν αφής

1

75643060

4 μπουτόν αφής

1

75642065

6 μπουτόν αφής

1

75643065

γυαλί μαύρο

KNX systemlink

75643065

Μπουτόν berker R.3 Touch Sensor με ενσωματωμένο θερμοστάτη
Χαρακτηριστικά:
- ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο
- λειτουργίες: comfort, standby, νύχτα, frost / heat protection
- με δύο μπουτόν ελέγχου της οθόνης
- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- έλεγχος ρολών/τεντών/περσίδων
- κλήση σεναρίων
- μέτρηση και αποστολή θερμοκρασίας στο BUS
- λειτουργία προτεραιότητας
- ενσωματωμένο BUS coupler
- μπλε LED λειτουργίας και λευκά LED ένδειξης κατάστασης
- δυνατότητα σήμανσης με εξατομικευμένες ετικέτες/
εικονίδια
- φωτιζόμενη οθόνη με κυκλική εναλλαγή έως 4 ενδείξεις:
ώρα, επιθυμητή θερμοκρασία, θερμοκρασία χώρου,
εξωτερική θερμοκρασία
- έλεγχος θερμοκρασίας με 3 τρόπους:

- έλεγχος PI (PWM)
- συνεχής έλεγχος PI
- 2 σημείων (ON/OFF)
- μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού
συνδεόμενου αισθητηρίου
- δυνατότητα βαθμονόμησης μετρούμενης θερμοκρασίας
(εσωτερικό και εξωτερικό αισθητήριο)
- δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 2 συστημάτων ως
βασικό και βοηθητικό (πχ. ενδοδαπέδια θέρμανση και fan
coil units)
- διαθέτει στοιχείο επικοινωνίας για επιτήρηση επαφής
παραθύρου μέσω του BUS
- χρειάζεται βοηθητική τροφοδοσία (24V DC)
- συνδυάζονται αισθητικά με το συμβατικό διακοπτικό υλικό
της σειράς berker R.3
- διαστάσεις: Π 81 x Υ 152mm (κοινές)
προγρ.

συσκ.

75642050

κωδικός

γυαλί λευκό
4 μπουτόν αφής

1

75642050

6 μπουτόν αφής

1

75643050

4 μπουτόν αφής

1

75642055

6 μπουτόν αφής

1

75643055

γυαλί μαύρο

75643055

Κουτιά χωνευτής τοποθέτησης berker TS Sensor και R.1/R.3 Touch Sensors
Χαρακτηριστικά:
- τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα

συσκ.

κωδικός

Π68 x Υ139 x Β75mm

1

1870

Π68 x Υ139 x Β47,5mm

1

1871
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Οπτικοποίηση - domovea server
Με τον server οπτικοποίησης domovea η
εγκατάσταση KNX απεικονίζεται σε μια οθόνη
δίνοντας στο χρήστη την δυνατότητα για την πλήρη
και αποτελεσματική διαχείριση του χώρου του.
Λειτουργίες όπως ο φωτισμός, τα ρολά, η θέρμανση,
ο κλιματισμός, οι κάμερες και τα συστήματα
συναγερμού μπορούν να ελεγχθούν από μία οθόνη
αφής εγκατεστημένη κεντρικά στο χώρο, ένα smartphone, tablet ή PC μέσω της δωρεάν εφαρμογής
domovea διαθέσιμης σε iOS, Android και Windows.
Σε συνδυασμό με έναν μετρητή ενέργειας (σελ. 552)
δίνεται επιπλέον η δυνατότητα πλήρους απεικόνισης
και καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης σε
πραγματικό χρόνο.
Ο συνδυασμός του server domovea με έναν
μετεωρολογικό σταθμό (σελ. 553) δίνει την
δυνατότητα απεικόνισης των τιμών θερμοκρασίας,
υγρασίας, φωτεινότητας και ταχύτητας ανέμου στην
οθόνη του τελικού χρήστη ο οποίος διατηρεί τον
έλεγχο της εγκατάστασης κάθε στιγμή από όπου κι αν
βρίσκεται.

Επιπλέον δυνατότητες domovea expert
- Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων ακολουθιών με
ενσωμάτωση λογικών πράξεων από τον
εγκαταστάτη
- Δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού
εγκατάστασης KNX μέσω ETS
- Ενσωματωμένη θύρα Access Gate για σύνδεση με
θυροτηλεόραση 2 καλωδίων ELCOM by Hager
στην εγκατάσταση KNX (κατόπιν ερώτησης)
- Ένσωμάτωση έως 50 IP καμερών πρωτόκολλου
ONVIF
- Ενσωματωμένος ελεγκτής θερμοκρασίας 10 ζωνών

Χαρακτηριστικά
- Ενσωμάτωση IoT εφαρμογών (Amazon Echo,
Sonos, Google Home, Phillips Hue, Netatmo, κλπ.)
- Συμβατότητα με πλατφόρμα IFTTT
- Επιφάνεια χρήστη παραμετροποιήσιμη ξεχωριστά
για κάθε χώρο της εγκατάστασης με δυνατότητα
εισαγωγής φωτογραφιών
- Δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων από τον τελικό
χρήστη (domograms)
- Διαχείριση πολλών διαφορετικών χρηστών (max 50)
με διαφορετικά δικαιώματα
- Ένσωμάτωση IP καμερών πρωτόκολλου ONVIF
- Hager Pilot: ξεχωριστή δωρεάν εφαρμογή για την
παραμετροποίηση από τον εγκαταστάστη σε iOS,
Android και Windows
- Δυνατότητα τοπικού προγραμματισμού
εγκατάστασης KNX μέσω ETS
- LED ένδειξης λειτουργίας, σύνδεσης LAN, σύνδεσης
BUS KNX

 Περισσότερες πληροφορίες στον τεχνικό οδηγό
σελ. 710-711

Server οπτικοποίησης domovea
πλ/στ

προγρ.

συσκ.

κωδικός

server domovea basic με IoT

6❚

1

TJA670

server domovea expert με IoT και Access Gate

6❚

1

TJA470

βοηθητικό τροφοδοτικό 24V DC-1A

4❚

1

TGA200

KNX systemlink

TJA670

TJA470

Η δωρεάν εφαρμογή
domovea είναι διαθέσιμη σε
smartphones, tablet, PCs,
οθόνες αφής και Macs.
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Server

domovea basic (TJA670)

domovea expert (TJA470)

Προγραμματισμός μέσω easy

Ναι – 500 συσκευές

Ναι – 500 συσκευές

Προγραμματισμός μέσω ETS

Ναι – απεριόριστες συσκευές

Ναι – απεριόριστες συσκευές

IP κάμερες

5

50

IoT συσκευές / υπηρεσίες

Απεριόριστες

Απεριόριστες

Ακολουθίες (sequences)

Απλά domograms

Απλές έως και σύνθετες ακολουθίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής
θερμοκρασίας

Όχι - απαιτείται η ύπαρξη θερμοστάτη
KNX στο χώρο

Ναι - έλεγχος έως 10 ζωνών

Ενσωμάτωση θυροτηλεόρασης
(ELCOM)

Όχι

Ναι

Τοπικός / απομακρυσμένος
προγραμματισμός μέσω ETS

Τοπικός

Τοπικός και απομακρυσμένος
προγραμματισμός

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Παραμετροποίηση και λειτουργία

Παραμετροποίηση και λειτουργία

❚ = module/στοιχείο 17,5mm

KNX systemlink
Oπτικοποίηση - οθόνες αφής
Οι νέες οθόνες αφής χρησιμοποιούν Android και
Windows λειτουργικά συστήματα. Διατίθενται σε 3
εκδόσεις: 7", 10", 16". Οι οθόνες αφής αποτελούν

την βάση της οπτικοποίησης της εγκατάστασης σε
συνδυασμό με τις μονάδες οπτικοποίησης domovea.

Χρειάζονται επιπλέον βοηθητική τροφοδοσία (24V
DC) κωδ. TGA200 σελ. 542

Οθόνες αφής οπτικοποίησης 7"
- θύρα RJ45 για σύνδεση με το δίκτυο
- με τη χρήση του κουτιού ρηχού βάθους η οθόνη
προεξέχει 10mm

Χαρακτηριστικά:
- λειτουργικό Android
- οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση

συσκ.

Οθόνη 7" Android

κωδικός

1

WDI070

κουτιά εγκατάστασης για οθόνη 7"

διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)

εντοιχισμού

197,7 x 133,6 x 74

1

WDW071

εντοιχισμού ρηχού βάθους

190 x 126 x 47

1

WDW070

WDI070

WDW070

Οθόνες αφής οπτικοποίησης 10"
- θύρα RJ45 για σύνδεση με το δίκτυο
- με τη χρήση του κουτιού ρηχού βάθους η οθόνη
προεξέχει 10mm

Χαρακτηριστικά:
- λειτουργικό Android ή Windows
- οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση

συσκ.

κωδικός

Οθόνη 10" Android

1

WDI100

Οθόνη 10" Windows

1

WDI101

κουτιά εγκατάστασης για οθόνη 10"

WDI100

διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)

εντοιχισμού

269 x 186 x 74

1

WDW101

εντοιχισμού ρηχού βάθους

260 x 177 x 64

1

WDW100

KNX systemlink

WDW101

Οθόνες αφής οπτικοποίησης 16"
- θύρα RJ45 για σύνδεση με το δίκτυο
- με τη χρήση του κουτιού ρηχού βάθους η οθόνη
προεξέχει 10mm

Χαρακτηριστικά:
- λειτουργικό Windows
- οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση

συσκ.

Οθόνη 16"
κουτιά εγκατάστασης για οθόνη 16"

1

κωδικός

WDI161

WDI161

διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)

εντοιχισμού

387 x 242 x 74

1

WDW161

εντοιχισμού ρηχού βάθους

378 x 233 x 64

1

WDW160

WDW161
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