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Yüksek Bölmeli KNX Varlık Sensörü, 2,5 
ila 10 metre arası yüksek bölmeler içindir. 
Çok işlevli bir varlık ışık seviyesi ve PIR 
sensörüdür.

10m montaj yüksekliğinde 360° algılama 
alanı ve Φ16m aralığındadır.

2 seviyeli bekleme, ortam ışığı 
değerlendirmesi ve sürekli ışık kontrol 
fonksiyonları sayesinde konfor ve enerji 
tasarrufu sağlamaktadır.

Farklı uygulama gereksinimlerine göre, 
sensör master-slave modu olarak 
yapılandırılabilir. 

Ayrıca, sensör en güncel ETS yazılımı 
kullanılarak programlanabilir.

Yüksek
Tavana 
Montajlı 360˚ 
KNX Varlık 
Sensörü

ITR412-001

El yardımı IR 
uzaktan kumanda 
ile programlanabilir.

Sırasıyla aydınlatma 
ve HVAC kontrolü 
için çift yükleme.

Ortamdaki lüks 
değerin öğrenilmesi 
mümkün (IR uzaktan 
kumanda ile)

Üstten Görünüm Yandan Görünüm
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KNX Akıllı bina otomasyon sisteminde, 
enerji tasarrufuna yönelik HVAC otomasyon 
kontrolüne ve güvenlik için alarm işlevine 
dahil edilmek üzere tasarlanmış bir hareket 
dedektörü ve entegre PIR hareket ve ışık 
seviyesi sensörüdür.

2.5m montaj yüksekliğinde Ø32m saptama 
kapsamı 360° hareket dedektörü. KNX (EIB), 
TP (Twisted Pair) bus sisteminde diğer KNX 
cihazlarıyla birlikte kullanım içindir. 

• Parametre ve fonksiyon ayarları, ETS 5 
(Mühendislik Aracı Yazılımı Ver.5.0) veya 
IR uzaktan kumandası (IR-11KNX) ile 
yapılır.

• Aydınlatma, HVAC ve Alarm 
uygulamaları için sağlanan beş kontrol 
çıkışı vardır.

• Kolay ve hızlı ayarlar için IR uzaktan 
kumanda ile programlanabilir.

• Ortam değeri, önceden ayarlanmışsa, 
IR ile yüklerin açılıp kapatılması için eşik 
olarak öğrenilebilir.

• Lüks değeri, kullanıcının gereksinimi ile 
eşleşmiyor.

• Yüksek sıcaklıkta yanlış tetikleme 
problemini önlemek için sıcaklık 
dengelenmiş devre tasarımı.

Dış mekan 
KNX Hareket 
Sensörü

ITR410-003

Sırasıyla Aydınlatma, 
HVAC ve Alarm 
kontrolü için çoklu 
kontrol çıkışları.

Çevre koruma, dış 
mekan kullanımı 
için seviye IP55’e 
kadar ulaşır.

Dedektör kafası sol, 
sag, yukarı 90° aşağı 
40° ayarlanabilir.

Üstten Görünüm

Üstten Görünüm

Yandan Görünüm

Yandan Görünüm

16m 7m 5m
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KNX Açık Alan Doppler Sensörü 4 bağımsız 
lojik bloğu ve 1 kombine lojik bloğu içerir.

Lojik ilişki “VE” ve “VEYA” olabilir, lojik 
giriş koşulları; LUX sensörü, mikrodalga 
sensörü, nem sensörü, sıcaklık sensörü, 
kuru kontak durumları ve harici telegram 
olabilir. 

• Dahili LUX sensörü, mikrodalga sensörü, 
nem sensörü, kuru kontak ve harici 
telegram.

• 5 lojik fonksiyon bloğuna sahiptir 
ve bu bloklar VE/VEYA ilişkisiyle 
yapılandırılabilir. Her bir blok 10 çıkış 
objesini kontrol edebilmektedir.

• Master&Slave ve tekil modda çalışma 
imkanı mevcuttur.

• Çok fonksiyonlu hareket sensörü hareket 
ve Lux durumunu KNX bus hattına 
iletebilmektedir.

• Çok fonksiyonlu hareket sensörü sabit 
parlaklık çıkışı sağlayabilmektedir.

• Sensör obje kontrolleri sağlamaktadır: 
Anahtarlama kontrolü, Tam dimleme 
kontrolü, Perde/Panjur kontrolü, Alarm 
kontrolü, Yüzdesel kontrol, Dizi kontrolü, 
Senaryo kontrolü, Karakter dizisi 
kontrolü, Eşik değeri kontrolü, Lojik 
kombinasyon kontrolü.

• Sabit parlaklık fonksiyonuyla: Sensör 
Lux’u sabit bir değerde tutar ve 
çevreleyen parlaklığa göre ışıkları uygun 
olan yoğunluğa çeker.

• Lojik doğruluğu harici bir telegram 
üzerinde ayarlanabilir. Son kullanıcı, 
önceden ayarlanmış lojik fonksiyonları 
etkinleştirebilmekte veya devre dışı 
bırakabilmektedir. 

Duvara 
Montajlı Harici 
Mikrodalga 
Sensörü

ITR411-002

Üstten Görünüm Yandan Görünüm

20m

20m
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Geniş Mesafe Tavan Montajlı Varlık & 
LUX  sensörü  hareket, sıcaklık ve ışık 
yoğunluğunu algılayabilen çok fonksiyonlu 
bir sensördür.

Tavana monte edilmek için tasarlanmış 
varlık sensörü 24 metre mesafeye kadar bir 
cismin varlığını algılayabilir, bu da güvenlik 
ve aydınlatma uygulamaları için idealdir. 

Özel bir çözüm için varlık sensörünün 
algılama bölgesi ETS programı aracılığıyla 
parçalara ayrılabilmekte ve özel algılama 
alanları oluşturulabilmektedir. 

• 24m sensörün algılama aralığı 22 
metreye kadardır, 2.5 metreye yüksekliğe 
montajlama yapılması önerilmektedir.

• Çok fonksiyonlu hareket sensörü  sabit 
parlaklık çıkışı sağlaya-bilmektedir. 

• Sensör obje kontrolleri sağlamaktadır: 
Anahtarlama kontrolü, Tam dimleme 
kontrolü, Perde/Panjur kontrolü, Alarm 
kontrolü, Yüzdesel kontrol, Dizi kontrolü, 
Senaryo kontrolü, Karakter dizisi 
kontrolü, Eşik değeri kontrolü, Lojik 
kombinasyon kontrolü. 

• Sabit parlaklık fonksiyonuyla: Sensör 
Lux’u sabit bir değerde tutar ve 
çevreleyen parlaklığa göre ışıkları uygun 
olan yoğunluğa çeker.

• Çalışma modu tekil mod ve Master&Slave 
modunu içermektedir. Bir master 
sensör çoklu slave sensörleri ile birlikte 
kullanılabilir, slave sensörü hareketi 
algıladığında verileri master sensöre 
gönderir, daha sonra master sensör ilgili 
kontrol işlemlerini gerçekleştirir.

Geniş Algılama 
Alanlı, Tavana 
Montajlı 360˚ 
Varlık Sensörü

ITR410-002

Üstten Görünüm Yandan Görünüm

Ø4,2m

Ø8,2m

Ø22m
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Orta Mesafe Tavan Montajlı Varlık & LUX 
Sensörü çok fonksiyonlu bir hareket 
sensörüdür.

4 adet bağımsız, 1 adet  kombinasyonlu 
mantık bloğu içermektedir. lojik 
ilişkileri ayarlanabilmektedir. Lojik giriş 
koşulları, hareket, LUX ve harici koşulları 
içermektedir. 

Çeşitli uygulama gereksinimlerine göre 
sensör master-slave modunda ya da tekil 
modda yapılandırılabilmektedir. 

• Hareket algılaması, sıcaklık algılaması, 
LUX algılaması ve harici telegram 
algılamasını desteklemektedir.

• 2 kanallı ışık kontrolünü destekler, 
anahtar ve dimleme çıkışını control 
edebilir. Dimleme fonksiyonu 
kullanıldığında, 4 parlaklık değeri ayar-
lanabilmekte ve 4 zaman gecikmesi 
sonrasında, yapılandırılan parla-klık 
değerine ulaşılır.

• Sensör 5 lojik fonksiyon bloğuna sahiptir.
Her bir blok 10 çıkış objesini kontrol 
edebilmektedir. Master&Slave ve tekil 
modda çalışma imkanı mevcuttur. 

• Hareket, sıcaklık ve LUX durumlarını KNX 
bus hattına iletebilme özelliğine sahiptir.

• İnsanların yürürken veya otururken 
algılanabilmesinin mesafeleri farklıdır. 
Önerilen kurulum yüksekliği 2-3 metre 
arasındadır. Algılama mesafesi kurulum 
mesafesi yükseldikçe artmaktadır. 

• Sensör obje kontrolleri sağlamaktadır: 
Anahtarlama kontrolü, Tam dimleme 
kontrolü, Perde/Panjur kontrolü, Alarm 
kontrolü, Yüzdesel kontrol, Dizi kontrolü, 
Senaryo kontrolü.

• Sabit parlaklık fonksiyonuyla: Sensör 
Lux’u sabit bir değerde tutar ve 
çevreleyen parlaklığa göre ışıkları uygun 
olan yoğunluğa çeker.

Tavana Montajlı 
360˚ Varlık 
Sensörü

ITR410-001

Üstten Görünüm Yandan Görünüm
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• Dahili LUX sensörü, mikrodalga sensörü, 
sıcaklık sensörü, kuru kontak ve harici 
telegram fonksiyonları vardır.

• Sensör 5 lojik fonksiyon bloğuna 
sahiptir ve bu bloklar VE/VEYA 
ilişkisiyle yapılandırılabilir. Her bir blok 
10 çıkış objesini kontrol edebilmektedir. 
Master&Slave ve tekil modda çalışma 
imkanı mevcuttur. 

• Çok fonksiyonlu hareket sensörü hareket 
ve Lux durumunu KNX bus hattına 
iletebilmektedir. 

• Çok fonksiyonlu hareket sensörü sabit 
parlaklık çıkışı sağlaya-bilmektedir. 

• Sensör obje kontrolleri sağlamaktadır: 
Anahtarlama kontrolü, Tam dimleme 
kontrolü, Perde/Panjur kontrolü, Alarm 
kontrolü, Yüzdesel kontrol, Dizi kontrolü, 
Senaryo kontrolü, Karakter dizisi 
kontrolü, Eşik değeri kontrolü, Lojik 
kombinasyon kontrolü.

• Sabit parlaklık fonksiyonuyla: Sensör 
Lux’u sabit bir değerde tutar ve 
çevreleyen parlaklığa göre ışıkları uygun 
olan yoğunluğa çeker.

• Lojik doğruluğu harici bir telegram 
üzerinde ayarlanabilir. Son kullanıcı, 
önceden ayarlanmış lojik fonksiyonları 
etkinleştirebilmekte veya devre dışı 
bırakabilmektedir. 

Duvara 
Montajlı 
Dahili 
Mikrodalga 
Sensörü ITR411-001

Üstten Görünüm Yandan Görünüm
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Yüksek Bölmeli KNX Varlık Sensörü, 2,5 ila 10 metre arası yüksek bölmeler içindir. Çok işlevli bir varlık ışık seviyesi ve PIR 
sensörüdür. 10m montaj yüksekliğinde 360° algılama alanı ve Φ16m aralığındadır. 2 seviyeli bekleme, ortam ışığı 
değerlendirmesi ve sürekli ışık kontrol fonksiyonları sayesinde konfor ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
Farklı uygulama gereksinimlerine göre, sensör master-slave modu olarak yapılandırılabilir. 

Yüksek Tavana Montajlı 360˚ KNX Varlık Sensörü

ITR412-001
Açıklama Ürün Kodu

ITR412-001

Ölçüler

102x54mm (ØxH) 

Dış mekan KNX Hareket Sensörü

KNX Akıllı bina otomasyon sisteminde, enerji tasarrufuna yönelik HVAC otomasyon kontrolüne ve güvenlik için alarm işlevine 

dahil edilmek üzere tasarlanmış bir hareket dedektörü ve entegre PIR hareket ve ışık seviyesi sensörüdür. 2.5m montaj 

yüksekliğinde Ø32m saptama kapsamı 360° hareket dedektörü. KNX (EIB), TP (Twisted Pair) bus sisteminde diğer KNX 

cihazlarıyla birlikte kullanım içindir. 

Açıklama Ürün Kodu

ITR410-003

Ölçüler

Wall Mount:
150x84x90 (WxHxD)

Ceiling Mount:
166x111x90 (WxHxD)

ITR410-003

Geniş Mesafe Tavan Montajlı Varlık & LUX  sensörü  hareket, sıcaklık ve ışık yoğunluğunu algılayabilen çok fonksiyonlu bir 
sensördür. Tavana monte edilmek için tasarlanmış varlık sensörü 24 metre mesafeye kadar bir cismin varlığını algılayabilir, bu 
da güvenlik ve aydınlatma uygulamaları için idealdir.  Özel bir çözüm için varlık sensörünün algılama bölgesi ETS programı 
aracılığıyla parçalara ayrılabilmekte ve özel algılama alanları oluşturulabilmektedir. 

Geniş Algılama Alanlı, Tavana Montajlı 360˚ Varlık Sensörü

ITR410-002

Açıklama Ürün Kodu

ITR410-002

Mid-Range Ceiling Mount PIR Sensor

ITR410-001 a multi-functional movement sensor. It includes 4 independent logic blocks and 1 combined logic block. 

The logic relations “AND”, “OR” can be set. The logic input conditions contain the conditions of movement sensor, 

LUX and external conditions. According to different application requirements, the sensor can be configured as

the master-slave mode or single mode.

ITR410-001

Açıklama Ürün Kodu

ITR410-001

Ceiling Mount Indoor Microwave Sensor

ITR411-001, includes 4 independent logic blocks and 1 combined logic block, the logic relation can be “AND” “OR” , logic 

input conditions can be the condition of LUX sensor, microwave sensor, temperature sensor, dry contact, external telegram.

ITR411-001

Açıklama Ürün Kodu

ITR411-001

Duvara Montajlı Harici Mikrodalga Sensörü

KNX Açık Alan Doppler Sensörü 4 bağımsız lojik bloğu ve 1 kombine lojik bloğu içerir.
Lojik ilişki “VE” ve “VEYA” olabilir, lojik giriş koşulları; LUX sensörü, mikrodalga sensörü, nem sensörü, sıcaklık sensörü, kuru 
kontak durumları ve harici telegram olabilir. 

ITR411-002

Açıklama Ürün Kodu

ITR411-002

Ölçüler

84x41,6mm  (D-H)

Ölçüler

63x46,6mm  (Ø-H)

Ölçüler

63x46,6mm  (Ø-H)

Ölçüler

126x78x114mm 
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Wall Mount Outdoor 
Microwave Sensor

KNX sensors Comments/ Constant 
light reception area

Motion detection areaMotion 
detector

Constant 
light

Functionality

KNX Sistem Sensörler

Microwave

20m

5m

6m

10m

Wide-range 
Ceiling Mount

Light level

Light level

H
:2

.5

Mounting 

height

Seated

activity

Walking

towards

Walking 

across

2.5m 4.2m 8.4m 22m

3m 4.6m 9.6m 23.2m

4m 5.2m 10.6m 24.8m

5m 6.7m 11.5m 27.6m

Mid-range 
Ceiling Mount

H
:2

.5
m

Mounting

height

Seated

activity & walk-

ing towards

Walking 

across with

small steps

Walking 

across

2.5m 4m 4.6m 8m

3m 4m 4.6m 8m

4m 4m 7m 10m

5m 4m 8m 10m

Ceiling Mount Indoor

Microwave

Screw for PCB

Screw hole

LUX sensorIndicator

Microwave

sensor

3m

8m
5m

Vertical Horizontal

High Bay KNX
Presence Sensor

Presence

Outdoor KNX Movable
Motion Sensor

PIR + Light

5

5

0

16m

16m

7

7

180°

Φ10m
Φ14m
Φ32m

Φ 32m

Φ 14m

Φ 10m

360
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