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KNX sistemlerini hızlı ve kolay yoldan genisletin 
veya tamamlayın.

KNX RF Teknoloji
KNX RF Entegrasyon: ETS de sorunsuz konfigürasyon
KNX RF Çözümleri

INTERRA KNX RF
kablosuz çözüm
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INTERRA KNX RF ile bina teknolojisinin işletme konforu, mevcut 
bir KNX sistemine sahip binalarda her an kolayca artırılabilir.

“KNX RF”, “KNX Radyo Frekansı” anlamına gelir, yani kablosuz 
sinyal yoluyla KNX.

Işığı, panjurları, sahneleri vb. Kablosuz olarak kontrol etmek 
için yeni seçenekler, binanın herhangi bir yerine büyük bir 
masraf ve çaba harcamadan ve her şeyden önce herhangi 
bir kir veya gürültü olmadan kurulabilir. İster bir tadilat, ister 
yeni inşa edilmiş bir proje olsun, çalışma noktaları kabloların 
döşenemeyeceği veya döşenmemesi gereken veya anahtarların 
monte edilemeyeceği veya takılmaması gereken yerlere 

kurulabilir - bu ister taş, beton, ahşap, camdan yapılmış 
duvarlara veya mobilya yüzeylerinde.

INTERRA KNX RF, evrensel KNX standardı ‘KNX RF1’in% 100’ünü 
kullanır. R S-Mode ’ve KNX sisteminin tam işlevselliğine birlikte 
çalışabilir erişim sağlar.

Bu, piyasada bulunan tüm KNX ürünlerinin sisteme sorunsuz bir 
şekilde entegre edilebileceği anlamına gelir.
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Kablosuz
Teknolojisi

Titizlikle tasarlanan KNX RF 
spesifikasyonları, KNX TP ile aynı 

birlikte çalışabilirlik ve iletişim 
verimliliği kriterlerini karşılar. KNX 

Secure mekanizmalarına ek olarak 
KNX RF, enerji depolama için de 

uygundur.



5

Kesintisiz
Entegrasyon
Markadan bağımsız araç ETS sayesinde sorunsuz 
entegrasyon ana sıfattır.

KNX Ortağı, bilgisayarınıza doğrudan bir USB-RF 
çubuğu takarak veya bir TP / RF medya birleştirici 
aracılığıyla, KNX RF cihazlarınızı herhangi bir projeye 
entegre ederek harika bir Kullanıcı Deneyiminin 
keyfini çıkaracaktır.

KNX RF’nin 2020 yılına kadar Dünya’da% 
95 dijital ölçüm elde etmek için bir 
teknoloji çözümü olarak seçilmesi bir 
tesadüf degil: gelecege yönelik ve 
küresel çapta yaygınlık, uzun vadeli 
yatırımı garanti ediyor.
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2 KANAL BASMALI BUTON 
ARABIRIMI

230V ÇALISAN KABLOSUZ
ÜNIVERSAL ARAYÜZ 

ITR700-001

ITR700-002

Interra ITR700-001 cihazı, dahili sıcaklık sensörüne sahip 2 basmalı
buton girişli kablosuz KNX RF Sistem Mod vericidir. KNX
bus kablolarına ihtiyaç olmadan konvensiyonel altyapılarda 
kullanmak için mükemmel bir çözümdür. KNX bus hattı ile 
iletişim, bir KNX RF S-Modu medya birleştirici kullanılarak 
gerçekleştirilmelidir. 

4 girişli kablosuz KNX RF S Modunda çalışan bir evrensel 
arabirimdir. Ayrı ayrı parametrelendirilebilen 4 kanal, analog 
veya ikili giriş olarak kullanılabilir. 4 farklı bölgenin ısıtma ve / 
veya soğut-ma kontrolü için 4 adede kadar bağımsız Termostat 
içermektedir.

KNX veri yolu kabloları yerleştirmeden geleneksel kurulumlarda 
kullanmak için mükemmel çözüm. KNX Bus ile iletişim, bir KNX / 
KNX RF S-Mode medya birleştirici kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

OPERASYON
Arayüz, girişlerindeki durum değişikliklerini algılar ve ETS ile 
parametreleştirmeye bağlı olarak telgraflar gönderir.
Bunun yanı sıra sıcaklık ölçümüne ve sıcaklık alarmlarının 
yönetilmesine de izin verir.

KARAKTERISTIK
Basmalı Buton Arabirimi 2 giriş içerir, 2 girişin her biri, ETS 
aracılığıyla ayrı ayrı parametrelendirilebilmektedir:

   · 1 veya 2 bağımsız çıkış kanalı üzerinde hareket edebilme.
   · Her bir giriş için fonksiyon:
        · Anahtarlama.
        · Zamanı Başlatma / Durdurma.
        · Dimmer.
        · Çoklu Anahtar.
        · Perde / Panjur Kontrolü.
        · Senaryo kontrolü.
        · Sabit Değer / Zorlamalı.

Sıcaklık Sensörü, parametrelendirilmesi gereken farklı seçenekler
içerir:
   · İletim frekansı.
   · aşırı ısıtma ve aşırı soğutma alarmları.
   · Sıcaklık sensörü kalibrasyonu.
Programlama anahtarı (A) vardır.
ETS5 ile programlama ve devreye alma.
Evrensel bir kutu içinde, düğmenin arkasında gömme montaj.

ÖZELLIKLER
Evrensel Arayüz, her biri ETS aracılığıyla ayrı ayrı 
parametrelendirilebilen 4 giriş içerir:
   · Değiştirmek.
   · Dimmer.
   · Çoklu Anahtar.
   · Sıralı Anahtar.
   · Deklanşör kontrolü.
   · Sahne yönetimi.
   · Sabit / Zorunlu Değer Gönderme.
   · Sayaç.
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1-KANAL KABLOSUZ
EVRENSEL DIMMING AKTÜATÖR 
RLC + LED

LED SERITLER IÇIN KABLOSUZ 
DIMMING AKTÜATÖRÜ

ITR710-001

ITR710-002

• Gömme montaj için kompakt 1 kanallı dimleme aktüatörü KNX-RF 
(bağlantı kutusu içinde).
• KNX veri yolu kablolarının döşenmesine gerek kalmadan 
geleneksel kurulumları iyileştirirken mükemmel çözüm.
• KNX Veriyoluna bağlantı için KNX - KNX RF S-Modu medya 
birleştirici gereklidir.

• ETS üzerinden yapılandırılabilen farklı işlevler, örneğin:
   · Karartma türü: ön veya arka kenar
   · Yumuşak açma ve yumuşatma süresi
   · Minimum ve maksimum karartma seviyesi

• En fazla 5 Sahne saklanabilir / çağrılabilir.
• (isteğe bağlı) gelişmiş uyarı işlevine sahip merdiven aydınlatma 
zamanlayıcı işlevi.
• Entegre döngü işlevi.
• Çift yönlü KNX-RF iletişimi.
• Cihazlar arasındaki mesafeyi uzatmak için entegre KNX-RF sinyal 
tekrarlayıcı (isteğe bağlı).
• Güç arızasından sonra çıkışın geri döndüğü yapılandırılabilir 
durum.
• Entegre programlama anahtarı (A).
• (isteğe bağlı) harici basma düğmesi (D) bağlantısı - aracılığıyla 
yapılandırılabilir

• 1 kanallı KNX RF S-Modu kablosuz Dimming aktüatörü.
• Tek renkli alçak gerilim LED Şeritlerinin kontrolü için geçerlidir. 
PWM kontrolü.
• KNX Bus ile iletişim, bir KNX / KNX RF S-Mode medya birleştirici 
kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

ÖZELLIKLER
• Dimming Aktüatörü, ETS ile yapılandırılabilen farklı işlevlere sahiptir:
   · Yumuşak açma ve kapama süresi.
   · Maksimum ve minimum karartma seviyesi.
   · Telgraftan sonraki davranış.

• 5 Sahneye kadar bir aramayı kaydetmeye izin verir.
• Merdiven zaman anahtarı ve Sıralı çalışma modları.
• Bir güç arızasından sonra döneceği durumu yapılandırma imkanı.
• Yardımcı bir düğmenin (isteğe bağlı) bağlanması, aktüatörün 
veya başka bir kablosuz aktüatörün yerel kontrolüne veya ETS’de 
parametrelendirildiği gibi veri yoluna bağlanmasına izin verir.
• ETS5 ile programlama ve devreye alma.
• Çift yönlü KNX-RF iletişimi.
• Vericiler ve alıcılar arasındaki mesafeyi uzatmaya izin veren KNX-RF 
sinyal tekrarlayıcı işlevini (isteğe bağlı) içerir.
• Bağlantı kutusu içinde sıva altı montaj.
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1/10VDC KABLOSUZ DIMMING 
AKTUATÖR

KABLOSUZ 1-KANALLI PERDE 
/ PANJUR AKTUATÖR VEYA 
BUTONLAR IÇIN GIRISLI 2 KANALLI 
ANAHTAR AKTÜATÖRÜ

ITR710-003

ITR711-001

• 1 kanallı KNX RF S-Modu kablosuz Dimming aktüatörü.
• LED veya Floresan aydınlatmalı 1 / 10VDC Sürücüler veya Balastlar 
ile uyumludur.
• KNX veri yolu kablolarını yerleştirmeden geleneksel kurulumlarda 
kullanmak için mükemmel çözüm.
• KNX Bus ile iletişim, bir KNX / KNX RF S-Mode medya birleştirici 
kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

KNX-RF S-Mode Anahtarlama Aktüatörü şu şekilde çalışabilir:
   · 2 kanallı Anahtarlama aktüatörü.
   · 1 kanallı Perde / Panjur aktüatörü.
ETS aracılığıyla bağımsız olarak yapılandırılabilen geleneksel basma 
düğmesi için 2 girişi vardır: Anahtarlama, Dimleme, Perde / Panjur 
Kontrolü, Sahneler veya Değer gönderme.

ÖZELLİKLER
2 çıkış şu şekilde yapılandırılabilir:
   · 1 perde / panjur kanalı: Panjur / Tentelerin, Jaluzilerin veya 
Havalandırma Panjurlarının kontrolü.
   · 2 anahtarlama kanalı: 2 ayrı yükün kontrolü.
1 kanallı perde / panjur aktüatörü olarak yapılandırılması 
durumunda, aşağıdaki alarmlar ve fonksiyonlar mevcuttur: Rüzgar 
alarmı, Yağmur alarmı, Don alarmı, Güneş Koruma fonksiyonu, 
Sahne kontrolü ve Zorlama fonksiyonu. 2 kanallı anahtar çalıştırıcı 
olarak yapılandırılırsa, her kanalda aşağıdaki işlevler kullanılabilir: 
Zamanlayıcı, Ön ayar değeri, Sahne kontrolü, Mantıksal işlevler, 
Zorlanmış ve Eşik işlevi.

ÖZELLIKLER
• Dimming Aktüatörü, ETS ile yapılandırılabilen farklı işlevlere sahiptir:
  · Yumuşak açma ve kapama süresi.
  · Maksimum ve minimum karartma seviyesi.
  · Telegramdan sonraki davranış.

• 5 Sahneye kadar bir aramayı kaydetmeye izin verir.
• Merdiven zaman anahtarı ve Sıralı çalışma modları.
• Bir güç arızasından sonra döneceği durumu yapılandırma imkanı.
• Lambaların fiziksel olarak bağlantısının kesilmesine izin veren çıkış 
kontağı (L ’). L ’çıkışı, balastlara / sürücülere giden güç kaynağını 
açan veya kapatan bir röle kontağıdır. Kullanıcı, lambaların minimum 
parlaklıkta kaldığı ve sürekli beslendiği sürece kayıtsız kaldığı sürece 
veya kapatma başka bir harici kesme cihazı tarafından yapıldığında, L 
‘rölesini kullanmadan kurulum yapılabilir.
• Yardımcı bir düğmenin (isteğe bağlı) bağlanması, aktüatörün 
veya başka bir kablosuz aktüatörün yerel kontrolüne veya ETS’de 
parametrelendirildiği gibi veri yoluna bağlanmasına izin verir.
• ETS5 ile programlama ve devreye alma.
• Veriyolu ile çift yönlü KNX-RF iletişimi.
• Vericiler ve alıcılar arasındaki mesafeyi uzatmaya izin veren KNX-RF 
sinyal tekrarlayıcı işlevini (isteğe bağlı) içerir.
• Bağlantı kutusu içinde sıva altı montaj.

mêçÖ

INTERRA TECHNOLOGY
interratechnology.com
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KABLOSUZ SICAKLIK, PARLAK-
LIK VE NEMLENDIRME ÇOKLU 
SENSÖRÜ

KNX-RF / KNX-TP MEDYA 
BAGLAYICIS

ITR720-001

ITR750-001

Kablosuz Sıcaklık, Parlaklık veya Bağıl Nem sensörü KNX RF 
S-Modu. KNX veri yolu kabloları yerleştirmeden geleneksel 
kurulumlarda kullanmak için mükemmel çözüm. KNX Bus ile 
iletişim, bir KNX / KNX RF S-Mode medya birleştirici kullanılarak 
gerçekleştirilmelidir.

ÖZELLIKLER
Sensör, ETS kullanılarak parametrelendirilmesi gereken farklı 
seçenekler içerir:
  · Sıcaklık sensörü:
    · İletim frekansı: zamana veya sıcaklık değişimine göre.
    · Aşırı ısınma veya aşırı soğutma alarmları.
    · Sıcaklık sensörü kalibrasyonu.
  · Parlaklık sensörü:
    · İletim frekansı: zaman veya parlaklık değişimine göre.
    · Güneş Koruması veya Genel Koruma Alarmları.
    · Parlaklık sensörü kalibrasyonu.
    Bağıl Nem sensörü:
    · İletim frekansı: zamana veya nem değişimine göre.
    · Yüksek veya düşük nem ile alarmlar.
    · Nem sensörü kalibrasyonu.

Programlama anahtarı (A) vardır.
ETS5 ile programlama ve devreye alma.
Çift yönlü iletişim.

KNX-RF / KNX-TP medya bağlayıcı. Radyo frekansı cihazları ile 
KNX Veriyolu arasındaki çift yönlü ağ geçidi. Telgrafların radyo 
cihazlarından KNX-TP iletişim veriyoluna veya tam tersi şekilde 
iletilmesine izin verir.

Aydınlatma, HVAC, perde / panjur ve genel amaçlı cihazları kontrol 
etmek için cihazlarla birlikte kullanılabilir.
- CO KNX 002, 16 RF veya TP bağımsız kanalla birlikte gelir.
- Yapılandırma, ETS4 kullanılarak yapılır.
- CO KNX 002 şunları içerir:
· A: KNX-TP standart bağlantı terminali.
· B (TP prog): ETS tarafından devreye alma için yeşil / kırmızı LED 
tuşu.
· C: RF çalışma modu seçme anahtarı:
- P: Bağlantı Programlama.
- R: Standart çalışma + Tekrarlayıcı işlevi.
- S: Standart çalışma.
- E: Bir bağlantıyı silin.
- EA: Tüm bağlantıları silin.
· D: Kanal seçici (16 kanala kadar: 0, 1, 2, 3, 4, ... F).
· E (RF prog): RF cihazlarını öğrenmek için yeşil / kırmızı LED tuşu.
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AYDINLATMA VE PANJURLAR 
/ PANJURLAR ICIN UZAKTAN 
KUMANDA RF AKTÜATÖR

ITR740-001

BAGLANTI PROSEDÜRÜ
Uzaktan kumanda, bağlama prosedürü sırasında çalıştırma modunu 
seçmek için 5 konumlu bir kontrol düğmesine sahiptir:
1. Perde / Panjur kontrol modu: Perdeleri veya panjurları yukarı / 
aşağı hareket ettirin.
2. Anahtar modu: açın / kapatın.
3. Standart mod: normal çalışma modu. Aktüatör ile bağlantı 
prosedürünü yaptıktan sonra, ITR740-001’in düğmesini bu konuma 
ayarlamak gerekir.
4. Karartma modu: açın / kapatın ve aydınlatmayı kısın.
5. Sahne modu: Aydınlatma ve / veya panjurlu sahneleri kaydedin ve 
geri çağırın
(yukarı / aşağı hareket ettirin).

ITR740-001’den bir kanalı bir aktüatöre bağlamak için şu adımları 
takip etmek gerekir:
1º) Üreticinin verdiği talimatlara göre aktüatörü bağlantı moduna 
ayarlayın.
2º) ITR740-001’in düğmesini istenen çalışma moduna ayarlayın: 1, 2 
veya 4.
3º) 1 saniyeden fazla bağlanacak olan ITR740-001 kanalından ON 
tuşuna basın.
4º) Üretici tarafından verilen talimatlara göre aktüatörün onayını 
kontrol edin.
5º) ITR740-001’in kontrol düğmesini 3 konumuna ayarlayın.
ITR740-001’den bir sahneyi bir aktüatöre bağlamak için şu adımları 
takip etmek gerekiyor:
1º) Üreticinin verdiği talimatlara göre aktüatörü bağlantı moduna 
ayarlayın.
2º) Sahne programlama modunda ITR740-001’in düğmesini 
ayarlayın: 5.
3º) Kanal tuşuna (A, B, C, D veya E) 1 saniyeden fazla basın.
4º) Üretici tarafından verilen talimatlara göre aktüatörün onayını 
kontrol edin.
5º) ITR740-001’in kontrol düğmesini 3 konumuna ayarlayın.
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