
Mitsubishi

Heavy Gateway
ITR830-004
Jest to bramka, która umożliwia integrację klimatyzatorów 
komercyjnych i przemysłowych z systemem magistrali KNX.



ITR830-004 Mitsubishi KNX Heavy Gateway 

Mitsubishi Heavy
Bramka KNX

Bramka KNX Mitsubishi Heavy to urządzenie 
interfejsowe, umożliwiające integrację 
klimatyzatorów komercyjnych i 
przemysłowych z systemem magistrali KNX.

Wszystkie funckje sterowania wymagane przez użytkownika końcowego można 
wykonać za pośrednictwem tego urządzenia. Posiada interfejs logiczny i konwerter, 
aby sprostać dodatkowym potrzebom w tej dziedzinie.

Aby zapewnić elastyczność sterowania, wiele obiektów ma obiekty sterowania i 
sprzężenia zwrotnego, zarówno w bitach, jak i bajtach. Dla wygody użytkownika 
dodano specjalne tryby użytkowania.
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Parametry ogólne
•      Urządzenie może wysyłać informacje z żądanego obiektu 
        (sygnalizator aktywności modułu) w żądanych odstępach czasu.

•      Można ustawić zachowanie się po zaniku napięcia.

•      Wysyłanie informacji zwrotnej można aktywować przy starcie
        urządzenia i wybrać cykliczne powtarzanie powiadomienia w
        wybranych interwałach. 

•      Sterowanie urządzeniem można blokować i odblokowywać za 
        pomocą obiektu, a biegunowość informacji blokujących można 
        ustawić.

•      W przypadku błędu, który może wystąpić w klimatyzatorze, kod 
        odpowiadający błędowi może zostać wysłany z ETS.

•      Można zdefiniować 4 bramki logiczne. Te bramki można wybrać
        jako i, lub, xor.

•      Można zdefiniować 8 konwerterów. Te konwertery są bardzo
        ważne dla konwersji typów danych, które mogą być potrzebne.

Można sterować trybami klimatyzacji tj. automat, 
ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i osuszanie. 
Obiekty sterujące i informacji zwrotnej w tych 
trybach mogą być aktywowane w 1-bitowym, 
1-bajtowym oraz +/-. Ta elastyczność zapewnia 
dużą wygodę użytkowania.
Można aktywować tryby oszczędzania energii, oszczędzania mocy, zimowy i 
letni. W ten sposób za pomocą jednego obiektu można aktywować wiele opcji 
pożądanych przez użytkownika, można też sterować trybami pracy 
wentylatora, takimi jak wentylator 1, wentylator 2, wentylator 3, wentylator 4.

Obiekty sterujące i informacji zwrotnej o wielkości 1 bajtu i 1 bitu mogą być 
aktywowane oddzielnie.

Pozycje zaworów można regulować jako łopatki 1-2-3-4- wachlowanie. Obiekty 
sterujące i info zwrotne mogą być aktywowane indywidualnie jako 1 bajt i 1 bit.
Numery pozycji zaworów mogą się różnić w zależności od modelu 
klimatyzatora.

Lenovo
Podświetlenie

Lenovo
Podświetlenie





Komfort w 
Twoich rękach

Oszczędność
energii

Dostęp 
mobilny

5 trybów 
działania
> On / Off
> Praca
> Sterowanie temperaturą
> Sterowanie wentylatorem
> Sterowanie lamelami

Możesz ustawić ogrzewanie / 
chłodzenie, tryb letni, tryb zimowy, 
stopniowane scenariusze, które 
sprawią, że poczujesz się 
komfortowo.

Możesz oszczędzać energię 
dzięki inteligentnemu trybowi 
pracy i inteligentnym trybom 
ogrzewania / chłodzenia.

W dowolnym momencie możesz zdalnie 
sterować za pomocą urządzeń mobilnych 
z systemem Android i IOS, a także 
włączać / wyłączać, ogrzewać / chłodzić. 
Możesz doświadczać komfortu i 
oszczędności energii jednocześnie.

Scenariusze 
czasowe
Możesz sterować swoim klimatyzatorem 
za pomocą dostępu mobilnego, możesz 
poczuć się wyjątkowo, aranżując 
scenariusze stopniowego ogrzewania / 
chłodzenia w dowolnym momencie.

Specjalne 
scenariusze dla 
Twoich gości
Tworząc specjalne scenariusze temperatury w 
pokojach, Twoi goście mogą doświadczać 
5-gwiazdkowego efektu komfortu.

Komunikacja 
dwukierunkowa
Nie  pozostawia  wątpliwości, powiadamiając  Cię, 
czy  wszystkie  polecenia, które  wydałeś  w  
przypadku dostępu mobilnego, zostały wykonane, 
czy nie.
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