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SPIS TREŚCI

• INTERRA

• KNX Ogólne podstawy

  • Elementy systemu 
(Zasilacz, IP Router,Bramka USB, Sprzęgło)

  • Interfejsy/Bramki 
(DMX, Bramki AC, hotelowe, DALI)

• Przyciski  
(Iswitch)

  • Wejścia
binarne

  Czujniki / Detektory 
(Czujniki PIR i Mikrofalowe, Zalania wodą)

• Sterowniki
(Żaluzje/rolety, oświetlenie, ogrzewanie, Fankoile, Ściemniacze i sterowniki

  0-10v)

  • Panele dotykowe 
(10.1”, 7” i4 and 6.5” Imini Panele)

  • Inne elementy/Akcesoria 
(Ramki, Puszki podtynkowe, Zasilacze)

• Wiadomości Interra

• Realizacje
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Każdy produkt Interra 
zaprojektowano tak, by był 
wyjątkowy.

Interra to firma, która tworzy zarówno 
oprogramowanie, jak i sprzęt, a jej zespoły 
badawczo-rozwojowe mają doświadczenie w 
dziedzinie automatyzacji. Dążąc do tego, aby każdy 
produkt spełniał przede wszystkim standardy wysokiej 
jakości, firma stosuje komponenty najwyższej jakości. 
Dzięki tej wizji Interra jest liderem na rynkach 
lokalnych i branżowych oraz jednym z ważnych graczy 
na arenie międzynarodowej.

Produkty, które wyróżniają się dzięki badaniom 
rozwojowi ...

Każdy produkt Interra jest zaprojektowany tak, aby był 
wyjątkowy. Żaden z produktów w ofercie nie jest 
zwyczajny. Szczegóły, detale czynią je wyjątkowymi.  
To jest podstawa filozofii Interry. Misja, w której 
wspaniałe doznania estetyczne (forma, design) 
mieszają się z parametrami technicznymi produktów 
takich, jak panel dotykowy, przełącznik, kombi itp. 

Produkty uzupełniające się...

Interra zapewnia najbardziej potrzebne rozwiązania 
wraz z produkowanymi przez siebie urządzeniami. 
Niezależnie od tego, czy jest to rezydencja, czy 
budynek komercyjny, Interra dostarcza najbardziej 
optymalne rozwiązania.

Partnerstwo biznesowe, dystrybucja, partnerstwo OEM

Nasze etyczne podejście do partnerów sprawiło, że 
Interra stała się wspólną marką na rosnącym obszarze 
geograficznym. W wyniku naszej polityki globalizacji 
obecnie mamy partnerstwa w 32 krajach. Ich forma 
odpowiada specyfice danego rynku, zazwyczaj są to 
dystrybutorzy, dealerzy dla integratorów, partnerzy 
projektowi lub OEM.
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W przyszłości...

Czy możemy sobie wyobrazić, jak wielkie zmiany zajdą, 
gdy 50 miliardów urządzeń w trybie on-line dzięki 
inteligentnym programom, będzie w stanie w sposób 
ciągły komunikować się ze sobą w 2050 r ? Wiele 
dzisiejszych niedociągnięć zostanie wyeliminowanych 
przez inteligentne urządzenia następnej generacji. 
Urządzenia wyprodukowane w nowej erze, którą 
nazywamy erą internetu, będą w stanie samodzielnie 
odpowiadać na codzienne potrzeby, łącząc się z 
inteligentnymi sieciami, a integracja z usługami 
mobilnymi będzie dostępna i zarządzalna przez cały 
czas. Cechą wspólną szybko rozwijających się branż w 
dobie internetu jest to, że wpływają one na styl życia 
swoich użytkowników, tworząc elastyczne i wygodne 
rozwiązania w modelu usługowym. Gdy koszty 
produktu obejmują także koszty oferowanych usług, 
wartość dodaną, można wycenić na podstawie 
codziennej  eksploatacji.

W przyszłości Interra zamierza opracowywać 
zrównoważone rozwiązania z produktami wysokiej 
jakości, dynamicznymi i elastycznymi, z których klienci 
mogą zawsze korzystać.

Projektanci budynków nie zawsze pamiętali o 
oszczędzaniu energii, jednak dzisiaj zajmuje ono 
ważne miejsce wśród kwestii, które należy traktować 
poważnie na całym świecie. Coraz ważniejsze staje się, 
aby nowe obiekty były projektowane tak, by 
wykorzystywały zasoby naturalne na minimalnym 
poziomie. Dlatego inżynierowie Interra opracowują 
nowe systemy, rozwijają swoje wizje produktów z 
poszanowaniem środowiska naturalnego i zgodnie z 
regulacjami określonymi przez światowe standardy.

Różnice można zniwelować, o ile systemy i moduły 
usługowe oferowane na rynku spełniają światowe 
standardy. Klienci wybierają partnerów zajmujących 
się rozwiązaniami, które mogą integrować się, tworzyć 
niezależne od marki, elastyczne systemy i mają 
rozległą sieć serwisową, zamiast rozwiązań 
zamkniętych. We wszystkich swoich projektach Interra 
opracowuje zintegrowane rozwiązania dla systemów 
międzynarodowych, takich jak KNX, IoT, Bacnet i 
Modbus. Dzięki  swoim zrównoważonym 
rozwiązaniom znajduje klientów w wielu regionach 
świata, zwłaszcza w Europie.
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GREEN: OK
RED: OVERLOAD

I = + = 160mA1I I2

100-240V AC
  50/60Hz   

KNX BUS 30VDC 1I

EXT. 30VDC I2

GREEN: OK
RED: OVERLOAD

I = + = 160mA1I I 2

100-240V AC
  50/60Hz   

KNX BUS 30VDC 1I

EXT. 30VDC I 2

ITR900-116

Ext. Supply

ITR901-001

 

 

 

KNX Podstawowe zasady

Rozwiązanie budynkowe
KNX – Widok ogólny

SIEĆ
Zasilanie gł, L,N,PE

 ETS Software do 
programowania

KNXnet/IP, OPC,
Dostęp zdalny,
komunikacja z 
innymi budynkami

Zasilanie gł., L,N,PEKNX 
Zasilac
z

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie Roletami/żaluzjami 

Sterowanie Ogrzewaniem/
chłodzeniem

Sterowanie AC, wentylacją, fankoil - 
ami, ogrzewaniem podłogowym

- Moduły załączające

- Żaluzje/rolety dostępny sterownik 24V 

- Odpowiedni dla HVAC AC 
- Sterowanie wirnikiem
- Termostatowe sterowanie wirnikiem

- Sterowanie Nawiewem/Fankoilem
- Sterownik do Fankoila

- Sterownik AC Mitsubishi Electricl

Włączanie, ściemnianie, ciągła 
kontrola natężenia światła

Cyfrowy interfejs 
oświetleniowy DALI 

Rozwiązania ze zintegrowanymi 
funckjami sterowania i załączania

- Uniwersalny sterownik ściemniający
- 0–10 V analogowy moduł załączająco-ściemniający z ciągłą kontrolą jasności

- Bramka DALI-KNX- DALI
- Ciągła kontrola jasnoścl

Jednostki główne z różnymi 
kombinacjami wejść i wyjść 
oraz wewnętrznymi 
połączeniami logicznymi 
przez Ethernet

SIEĆ



07

1 2 3 4 … … 13 14 15

 

   
   

 

  

  
 

  

   

  
  

  

 
 

 
 

  
  

  
 

ITR901-002

GREEN: OK
RED: OVERLOAD

I = + = 160mA1I I2

100-240V AC
  50/60Hz   

KNX BUS 30VDC 1I

EXT. 30VDC I2

ITR900-116

Ext. Supply

 

 

KNX-Główna linia/TP Linia

KNX 
Zasilacz

- 64 urządzenia/linia- 15 linii/obszar z 
  nadrzędną linią główną - max. 15 obszarów z
  nadrzędną linią obszaru

Sprzęgło

Wykrywanie i ocena poleceń 
załączania

Wyświetlanie warunków pracy 
i funcji sterowania

Wykrywanie obecności i ruchu

Pomiar jasności
- Czujnik obecności
- Czujnik ruchu
- Czujnik światła

- Termostat
- Czujnik temperatury i wilgotności

Pomiar, ocena, monitorowanie i 
kontrola warunków w 
pomieszczeniu - temperatura, 
jakość powietrza, itp.

- Terminal bezpieczeństwa
- Moduł bezpieczeństwa
- KNX'owy Panel bezpieczeństwa
- Jednostka monitorująca błędy
- Jednostka rejestracji danych

Monitorowanie warunków 
pracy, sygnalizacja błędów, 
rozpoznawanie zagrożenia i 
wyzwalanie alarmu.

- Pokojowy czujnik zewn.
   z czytnikiem kart
- Karta czytnika
- Program konfiguracyjny

System kontroli dostępu do 
pokoi hotelowych
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ITR900-116ITR900-132ITR900-164

85-240VAC
MDRC
4
55W
24W
640mA
30VDC

85-240VAC
MDRC
4
30W
12.5W
320mA
30VDC

85-240VAC
MDRC
4
21W
6.6W
160mA
30VDC

 

 

External Supply
Mains Voltage Input

 

70x90x66 70x90x66 70x90x66
 

 

 

 

Elementy systemu
Zasilacze

Napięcie zasilania
Rodzaj instalacji
Szerokość modułu (18 mm)
Zużycie energii(Max)

Prąd znamionowy (Total)
Napięcie znamionowe

Wyjścia

Wyjście z dławikiem (KNX Bus)
Wyjście bez dławika

Sygnalizacja LED (Dwa pojedyncze, kolorowe LED'y)

Zwarcie
Sygnalizacja przeciążenia
Stan pracy (stan prawidłowy)

Czerwony (migający) Czerwony (migający)Czerwony (migający)
Czerwony (ciągły) Czerwony (ciągły) Czerwony (ciągły)
Zielony Zielony Zielony

Ochrona

Zwarcie
Przegrzanie

Połączenia

KNX magistrala Złącze magistrali KNX Złącze magistrali KNX Złącze magistrali KNX
Złącze śrubowe Złącze śrubowe Złącze śrubowe
Złącze śrubowe Złącze śrubowe Złącze śrubowe

Wymiary (SzxDxW)

Obudowa

Plastykowa(biała) Plastykowa(biała) Plastykowa(biała)

= Funkcja jest dostępna

Ogólne

Zużycie energii(Typowe)
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1 0,30

MW

4 ITR900-132

1 0,30

MW

4 ITR900-164

GREEN: OK
RED: OVERLOAD

I = + = 640mA1I I 2

100-240V AC
  50/60Hz   

KNX BUS 30VDC 1I

EXT. 30VDC I 2

ITR900-164

Ext. Supply

GREEN: OK
RED: OVERLOAD

I = + = 340mA1I I 2

100-240V AC
  50/60Hz   

KNX BUS 30VDC 1I

EXT. 30VDC I 2

ITR900-132

Ext. Supply

1 0,30

MW

4 ITR900-116

GREEN: OK
RED: OVERLOAD

I = + = 160mA1I I 2

100-240V AC
  50/60Hz   

KNX BUS 30VDC 1I

EXT. 30VDC I 2

ITR900-116

Ext. Supply

ITR900-116

ITR900-132

ITR900-164

Zasilacz Standard, 160 mA, MDRC
Zasilacz KNX podaje napięcie do systemu KNX (SELV).
Magistrala jest odsprzęgnięta od zasilania zintegrowanym dławikiem. Wyjście napięciowe jest 
zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. Dwukolorowa dioda LED sygnalizuje stan wyjścia 
urządzenia. Zasilacz posiada dodatkowe wyjście o napięciu 30 V DC zabezpieczone przed zwarciem i 
przeciążeniem, które może służyć do zasilania dodatkowej linii magistrali (w połączeniu z 
oddzielnym dławikiem), z dwukolorowym wskaźnikiem stanu i szerokopasmowym wejściem 85… 
265 V AC, 50/60 Hz.

Opis Nr zamówieniowy Cena 
1 szt.
€

Pakowa
nie

Waga 
1 op.
Kg

Zasilacz Standard, 320 mA, MDRC
Zasilacz KNX podaje napięcie do systemu KNX (SELV).
Magistrala jest odsprzęgnięta od zasilania zintegrowanym dławikiem. Wyjście napięciowe jest 
zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. Dwukolorowa dioda LED sygnalizuje stan wyjścia 
urządzenia. Zasilacz posiada dodatkowe wyjście o napięciu 30 V DC zabezpieczone przed zwarciem 
i przeciążeniem, które może służyć do zasilania dodatkowej linii magistrali (w połączeniu z 
oddzielnym dławikiem), z dwukolorowym wskaźnikiem stanu i szerokopasmowym wejściem 85… 
265 V AC, 50/60 Hz.

Opis Nr zamówieniowy Cena 
1 szt.
€

Pakowa 
nie

Waga 
1 szt.
Kg

Zasilacz Standard, 640 mA, MDRC
Zasilacz KNX podaje napięcie do systemu KNX (SELV).
Magistrala jest odsprzęgnięta od zasilania zintegrowanym dławikiem. Wyjście napięciowe jest 
zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. Dwukolorowa dioda LED sygnalizuje stan wyjścia 
urządzenia. Zasilacz posiada dodatkowe wyjście o napięciu 30 V DC zabezpieczone przed zwarciem 
i przeciążeniem, które może służyć do zasilania dodatkowej linii magistrali (w połączeniu z 
oddzielnym dławikiem), z dwukolorowym wskaźnikiem stanu i szerokopasmowym wejściem 85… 
265 V AC, 50/60 Hz.

Opis Nr zamówieniowy Cena 
1 szt..
€

Pakowa
nie

Waga 
1 szt.
Kg
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IP Router
ITR901-001

–

–

–

–

ETS

21-30V DC 
2
< 40 mA
ETS 4/5

21-30V DC 
2
< 30 mA
ETS5

90 x 36 x 71 mm

70 g

90 x 36 x 71 mm

66 g

 

 

 

 

 -5…45 °C
 -20...60 °C 
  5…93 %

 -5…45 °C
 -20...60 °C 
  5…93 %

 

Elementy systemu
IP Router, Sprzęgło

Sprzęgło 
ITR901-002

Ogólne

Napięcie podawane
Szerokość modułu (18 mm)
Pobór prądu

KNX bezpieczeństwo

Filtrowanie grup telegramów, grupa gł. 0 ... 13
Filtrowanie grup telegramów, grupa gł. 14...31
Repeater funkcji

Funkcje uruchomieniowe i diagnostyczne

Kontrola i diagnostyka przez ETS
Aktualizacja firmware'u
Unicast parametryzacja

Obudowa

Wymiary (Wys.xSzer.xDł.)
Montaż (IEC60715) 35 mm na szynie 35 mm na szynie
Połączenie z magistralą KNX KNX złącze (czerwone/czarne) KNXzłącze  (czerwone/czarne)
Połączenie ethernetowe Złącze ethernetowe (RJ45)
Waga

Warunki pracy

Temperatura pracy:
Temperatura składowania
Wilgotność otoczenia (bez kondensacji)

= Funkcja jest dostępna
= Funkcja nie jest dostępna
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ITR901-001

ITR901-001

1 0,70

MW

2 ITR901-001

1 0,66

MW

2 ITR901-002
ITR901-002

ITR901-002

• Adres fizyczny B.0.0
  ( B = 1...15, Sprzegło obszaru)

• Adres fizyczny B.L.0
  ( B,L = 1...15, Sprzęgło Liniowe)

• Każda linia, w tym główna wymaga własnego zasilania 
   (elektrycznie odizolowanego).

Topologia Sprzęgła liniowego

LK
1.1.64

1

2

1.1.65

1.1.127

Se
gm

en
t

LK
1.1.128

1

2

LK
1.1.0

1

2

1.1.129

1.1.191

1.1.1

1.1.63

Se
gm

en
t

Li
ni

a

Linia gł.

LK
1.1.192

1

2

1.1.193

1.1.255

Se
gm

en
t

Li
ni

a 

Li
ni

a 

Li
ni

a 

LK
1.1.0

LK
1.0.0

LK
15.0.0

1.1.1

1.1.2

1.1.63

1

2

1

2

1

2

LK
15.1.0

LK
15.15.0

15.1.1

15.1.2

15.1.63

1

2

LK
1.15.0

1.15.1

1.15.2

1.15.63

1

2

Topologia repeatera linii

• Repeater nie posiada tabeli �ltrów.

• Za sprzęgłem można podłączyć do trzech repeaterów, czyli aż do
   256 urzadzeń na linię wliczając sprzęgło
          Uwaga: rozważ licznik routingu

• Topologia nie jest zde�niowana dla repeatera :

        • Pod LK z adresem fizycznym 1.1.64 można pdłączyć urządzenie 1.1.129
           

        • Repeatery na lini 1.1 można zaprogramować z adresem
           od 1.1.1 do 1.1.255.

KNX Router IP
ITR901-001 to urządzenie do routingu i tunelowania KNXnet / IP, które działa jako sprzęgło linii / obszaru KNX IP. 
Zewnętrzne źródło zasilania nie jest konieczne. Możliwość adresowania wszystkich urządzeń magistrali w systemie 
magistrali KNX sprawia, że operacje sieciowe są mniej czasochłonne, a stany pracy i filtrowania, awarie i problemy w 
komunikacji są sygnalizowane diodami LED. UPnP jest dostępny, a oprogramowanie sprzętowe można aktualizować za 
pomocą wygodnego interfejsu WWW.

Opis Nr zamówieniowy Cena 
1 szt.
€

Pakowa
nie

Waga 
1 szt.
Kg

Sprzęgło liniowe KNX 
Podstawową funkcjonalnością urządzenia TP ITR901-002 jest połączenie dwóch linii KNX TP (głównej i podrzędnej), 
zapewniające izolację galwaniczną pomiędzy nimi. Ze względu na swoją elastyczność jednostka sprzęgająca ITR901-002 może 
być używana jako sprzęgło linii KNX lub sprzęgło obszarów KNX (do podłączenia linii TP do obszaru TP lub sieci szkieletowej) 
lub jako repeater KNX (bez filtrowania). Stany pracy i filtrowania, awarie i błędy komunikacji są sygnalizowane za pomocą diod 
LED. ITR901-002 jest w stanie filtrować ruch zgodnie z miejscem instalacji w hierarchii systemu magistrali i zgodnie z 
wbudowanymi tabelami filtrów dla komunikacja zorientowanej na grupę. ITR901-002 obsługuje długie komunikaty (do 240 
bajtów długości APDU) i funkcje, do uruchamiania / rozwiązywania problemów, konfigurowalną „funkcję ręczną” z aktywacją 
jednym przyciskiem i automatycznym wyłączaniem w celu tymczasowej dezaktywacji filtrowania.

Opis Nr zamówieniowy Cena 
1 szt.
€

Pakowa
nie

Waga 
1 szt.
Kg

Typowe zastosowanie

Linia szkieletowa

Linia gł. 1 Linia gł. 15
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ITR831-001 1 0,70

MW

4 ITR831-001

1 0,66

MW

2 ITR901-003

ITR901-003

ITR901-003

ITR831-001

ITR630-001 1

MW

4 ITR630-001

ITR830-001
1

MW

4 ITR830-001

Bramka KNX-DMX
Moduł bramki KNX-DMX obsługuje sterowanie dwukierunkowe i może 
nagrywać, odtwarzać i usuwać programy DMX. Dzięki czasowi nagrywania 
do 4 godzin, bramka KNX-DMX może być szeroko stosowana do sterowania 
urządzeniami z wbudowanym portem protokołu DMX do sterowania 
kolorami LED, np. światło komputerowe, światło z ruchomej głowicy, 
światło laserowe itp.

Opis Nr zamówieniowy Cena 
1 szt.
€

Pakowa
nie

Waga 
1 szt.
Kg

Bramka Mitsubishi Electric-KNX
ITR830-001 służy do monitorowania i sterowania wszystkimi parametrami pracy klimatyzatorów Mitsubishi Electric z systemu 
KNX, jest kompatybilny z modelami typu PAC, RAC i City Multi VRF oraz Industrial sklasyfikowanymi na liście kompatybilności 
(AP.1) sprzedawanymi przez Mitsubishi Electric.
ITR830-001 posiada funkcję łatwej instalacji. Może być zainstalowany wewnątrz własnej jednostki wewnętrznej AC, podłącza 
jedną stronę bezpośrednio do obwodu elektronicznego jednostki wewnętrznej AC (kabel w zestawie), a z drugiej strony 
bezpośrednio do magistrali KNX.

Opis Nr zamówieniowy Cena 1 
szt.
€

Pakowa
nie

Waga 
1 szt.
Kg

DND/MUR
Moduł DND / MUR (Nie przeszkadzać / Posprzątaj pokój) to prosty sposób na komunikację gości hotelowych z personelem. 
Albo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, albo potrzebujesz posprzątać pokój, wystarczy dotknąć przycisku. Produkt zawiera 
przycisk dzwonka do drzwi, który uprzejmie zapowiada gości. Poza tym, opcjonalnie dzwonek można wyłączyć, niezależnie 
od tego, czy aktywny jest tryb „Nie przeszkadzać”.
Moduł wymaga dodatkowego zasilania 12-24 V DC dla diod LED.
Magistrala KNX umożliwia wymianę informacji z czujnikami oraz integrację z systemem zarządzania budynkiem. Moduł 
zewnętrzny można dostosować za pomocą numeru pokoju, ikon (Nie przeszkadzać / Posprzątaj pokój), logo i nazwy hotelu. 
Hotele mogą po prostu zintegrować naszą technologię z własnym projektem.

Opis Nr zamówieniowy Cena 1 
szt.
€

Pakowa
nie

Waga 
1 szt.
Kg

Port KNX-USB 
Interfejs USB ITR901-003 łączy komputer PC z KNX TP przez USB i zapewnia
galwanicznie izolowane dwukierunkowe przesyłanie danych do magistrali KNX. Wraz z ETS 
lub innym narzędziem do uruchamiania kompatybilnym z KNX, UIMtp działa jako interfejs 
programowania. Ze względu na obsługę profilu HID nie jest wymagany żaden specjalny 
sterownik USB. ITR901-003 obsługuje również tryb wstrzymania USB.

Opis Nr zamówieniowy Cena1 
szt.
€

Pakowa 
nie

Waga 
1 szt. 
Kg

Interfejsy/Bramki
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KNX

 
 

DALI

ITR832-001

KNX

2

DALI

 1
ITR832-001

Interfejsy/Bramki
DALI

Inteligentniejsze rozwiązania dla automatyki domowej i budynkowej
KNX – Sterowanie oświetleniem – DALI

Bramki Interra DALI służą do połączenia między instalacjami DALI (Digital Addressable Lighting Interface) i KNX.

ITR832-001 Bramka DALI (2 x linia DALI). 
Urządzenie zawiera zasilacz DALI. Bramka jest wyposażona w funkcję oświetlenia awaryjnego, obsługuje normę DALI EN 62386-202, która określa oświetlenie 
awaryjne DALI (samodzielne). Bramka DALI obsługuje również normę EN 62386-209, która określa sterowanie urządzeniami operacyjnymi DALI typu „Color Control” 
(DALI Device Type 8) w wersji specjalnej „Tunable White (TW)”.

Maksymalna elastyczność w połączeniu z największą liczbą urzadzeń i grup DALI, aby spełnić wszystkie potrzeby klientów.

Bramka ITR832-001 DALI (2 x linia DALI) może zainstalować do 2 x 64 urządzeń DALI zarówno za pośrednictwem 2 x 16 elastycznych grup oświetlenia DALI, jak i KNX, 
każda z jednym lub większą liczbą urządzeń DALI. Sterowanie i monitorowanie przez KNX. Informacje zwrotne dotyczące kontroli i statusu można również realizować. 
Dostępnych jest 2 x 16 niezależnych scen świetlnych. Zintegrowana „wizualizacja” za pośrednictwem przeglądarki internetowej do bezpośredniego sterowania i 
wyświetlania linii DALI.

Elastyczne grupy 
oświetleniowe KNX

Elastyczne przypisywanie 
grup DALI

Niezależne oświetlenie 
awaryjne DALI

Elastyczne grupy 
oświetleniowe KNX

Elastyczne przypisywanie 
grup DALI
Niezależne oświetlenie 
awaryjne DALI
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Ethernet

100-240 V 50-60Hz AC/DC
SELV DC 24V
FELV DC 18V

4
IP20
2 x 64
2 x 16

 

Bramki ITR832-001 
2 x Linia DALI 

Ogólne

Napięcie zasilania
Magistrala KNX
Magistrala DALI 

RJ-45 złącze wtykowe do standardowych kabli krosowych
Szerokość modułu (18 mm)
Stopień ochrony
Liczba urządzeń DALI
Liczba kontrolowanych grup
Niezależne oświetlenie awaryjne, IEC 62 386 - 202
Sterowanie kolorem, IEC 62 386 - 209 (przestrajalne światło)
Obsługa Multi master DALI
Sterowanie ręczne

Funkcje

Włącz / wyłącz przypisywanie adresów DALI
Włączanie, ściemnianie, nastawianie jasności
Oświetlenie klatki schodowej
Przepalenie
Sceny
Wymuszony
Test oświetlenia awaryjnego
Reakcja na zanik napięcia na magistrali KNX
Reakcja na przywrócenie napięcia w KNX 
Reakcja na zanik napięcia na magistrali DALI
Reakcja na przywrócenie napięcia w DALI
Awaria urządzenia lub lampy
Barwa i temperatura światła w scenach świetlnych

Zintegrowana „wizualizacja” za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej do bezpośredniego sterowania i wyświetlania

Funkcje uruchomieniowe i diagnostyczne

Przypisanie urządzenia
Przypisanie grup
Awaria urządzenia DALI
Lampka błędu
Uruchomienie stałej kontroli światła
Zintegrowana kontrola z serwera WWW
Test oświetlenia awaryjnego

= Funkcja jest dostępna
= Funkcja nie jest dostępna
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ITR832-001

ITR832-001 Bramka DALI, Basic, 2-krotna, MDRC
Urządzenie służy do połączenia między instalacjami DALI i KNX, zawiera zasilacz DALI. Dwa wyjścia DALI dla maksymalnie 2 x 
64 urządzeń DALI. Sterowanie i informacje zwrotne o stanie są realizowane przez KNX na każde urządzenie DALI (2 x 64), z 
grupami oświetlenia (2 x 16), razem w dwóch transmisjach lub na scenę (2 x 16). Dostępne są obszerne komunikaty o 
błędach.   Samodzielny konwerter awaryjny (2 x 64) obsługiwany wg. normy EN 62386-202. Za pomocą KNX i konwertera 
awaryjnego można wyzwalać różne testy awaryjne (np. Test działania i czasu trwania). Opinia została wysłana. Zintegrowane 
funkcje podrzędne, klatki schodowej, siły, bloku i sceny. Szybkość telegramów DALI może się zmieniać. Do celów 
diagnostycznych i indywidualnej zmiany adresu DALI lub przyporządkowania grupowego dostępny jest oddzielny.

Opis Nr zamówieniowy Cena 
1 szt.
€

Pakowa
nie.

Waga 
1 szt.
Kg

Bramka 
KNX/DALI

Magistrala KNX

DALI linia

Światło dzienne

Przykład zastosowania szpitalnego :

Centralny monitoring kilku szpitali lub 
budynków zmniejsza koszty ogólne 
personel. Aby obniżyć koszty energii

•

 dane mogą być gromadzone do 
analizy, ograniczenia obciążeń 
szczytowych - aktualnie niepotrzebne 
odbiorniki wyłączałyby się, np. w 
okresach szczytu nawiew powietrza z
klimatyzatora można zmniejszyć
tymczasowo w niektórych obszarach.

• Koszty operacyjne można obniżyć, 
   nadając priorytet konserwacji i 
    naprawom. Jest to możliwe dzięki 
    zliczaniu godzin pracy i cykli 
    przełączania, a także zgłaszaniu
    usterek, np. z ECG DALI.

Ekonomia

Korzystanie ze światła dziennego bez odblasków

Stała regulacja światła 

Oświetlenie w zależności od obecności

Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja w zależności od potrzeb

Zmniejszenie ogrzewania w przypadku otwartego okna

“Centralne wyłączanie“ ogrzewania w nocy

Efektywne zarządzanie budynkiem z wizualizacją

Zarządzanie rozproszonymi nieruchomościami 

Centralny monitoring więcej niż jednego budynku 

Monitorowanie bez specjalnych systemów monitoringu 

Konserwacja według potrzeb

Wyłączanie niepotrzebnych odbiorników / urządzeń energii

Bezpieczeństwo

Oświetlenie korytarza zależne od obecności ludzi

Oświetlenie zewnętrzne i chodnikowe

Wskazanie otwartych okien, luków dachowych lub drzwi 

„Centralne wyłączanie”, gdy pomieszczenie jest puste

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych i bezpieczeństwa

Wizualizacja przedstawia lokalizację zagrożenia

Zewnętrzny monitoring budynku

Automatyczna reakcja w przypadku alarmu pożarowego

Szczegóły 

Pokoje dla pacjentów

Funkcje pomieszczenia sterowane ręcznie. 

Podświetlane, czytelnie opisane przyciski

Czasowe sterowanie nawiewem i wyciągiem

... w toaletach

System oświetlenia i wyciągu zależny od obecności ludzi 

Czujniki wody dają wczesne ostrzeżenie

...w dyżurce oddziału

Dyżurka oddziału z panelem sterowania jako centrum dystrybucji

... w salce konferencyjnej

Sterowanie scenariuszem za dotknięciem przycisku

Zdalne sterowanie w sali konferencyjnej

...w gabinetach lekarskich

Oświetlenie dopasowane do wymagań

...na salach operacyjnych / oddziale intensywnej terapii

Kolorowe gniazdka zapewniają bezpieczne rozróżnienie 

Przełączniki i gniazdka są wyraźnie oznaczone 

Gwarantowane zasilanie

Wszelkie zgłoszenia usterek gwarantują zasilanie

...i odpowiednia kontrola każdego zadania

Odpowiednie interfejsy użytkownika dla każdego wymagania 

Przyciski niezwykle higieniczne

500 lx 
Światło sztuczne
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D

LC
D

LC
D

Przyciski
Iswitch

Iswitch
Przycisk, znajdujący się w czołówce dzięki eleganckiemu i modnemu wzornictwu, charakteryzuje się 
najnowszą technologią, która zapewnia do 12 klawiszy. Dostępne są wersje 1, 2, 4, 6, 8 i 10-krotne bez 
wyświetlacza LCD oraz 2, 4 i 8-krotne z wyświetlaczem LCD. Liczbę przycisków można zwiększyć 
zgodnie z żądaną funkcją. Oprócz inteligentnego sterowania, zapewnia również korzyści w zakresie 
efektywności energetycznej. Iswitch, który jest zasilany z portu KNX, umożliwia wysokiej jakości 
użytkowanie przestrzeni mieszkalnej, a dzięki czujnikowi temperatury, wilgotności i czujnikowi mbad 
można stworzyć automatyczne użytkowanie. Temperaturę urządzenia można podnieść do żądanego 
poziomu dzięki funkcji pomiaru temperatury otoczenia na urządzeniu. Komfort użytkowania podnosi 
dodatkowo specjalny system podświetlenia, który ułatwia znalezienie go w ciemnym pomieszczeniu.

Cechy urządzenia
Iswitch dzięki inteligentnemu systemowi pozwala ustawić temperaturę w domu na dowolnym 
poziomie. Możesz łatwo kontrolować swój klimatyzator, kombi i podobne produkty, a także ustawić 
żądaną temperaturę otoczenia. Możesz również zmienić kolorystykę urządzenia i dokonać 
personalizacji. Długotrwałe użytkowanie urządzenia nie stanowi problemu, ponieważ jest ono 
wykonane z wysokiej jakości materiałów.
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Jet Black 
RAL 9005 Matt

BlackNatural Alu Natural SS

Jet Black 
RAL 9005

Aluminium

for plastic

for Alu

 

 

 

ITR3 AB  - T X Y Z

Materiał i kolor
Oferta opcji materiałowych obejmuje tworzywo sztuczne, aluminium, stal nierdzewną i szkło 
magni-centowe, ponadto Iswitch oferuje oprócz unikalnej gamy niestandardowych kolorów 
dla koneserów, także kolory standardowe. Nie musisz rezygnować z wymagań odnośnie 
wystroju Twojej przestrzeni mieszkalnej. Iswitch posiada zintegrowane diody statusowe 
RGBW, umożliwia też swobodne sterowanie kolorem i poziomem oświetlenia.

Plastik Stal szlachetna Efekt szkła

Czysta biel
RAL 9010 połysk

Szampański
RAL 1015

Czysta biel

Czysta biel
RAL 9010 Mat

Szampański
RAL 1015

Antracyt
Mat RAL 7021

Szary Metalik 
Plastyk RAL 9006 Tytan

Kodowanie produktu i materiału

T
LCD

0 - bez LCD
1 - z LCD

X
Materiał

0-akryl
1 - aluminium (anod.)

2 - stal szlachetna
3 - efekt szkła

04 Antracyt mat - dostępny 
dla plastyku

05 szary metalik - 
dostępny dla plastyku 

06 szampański - dostępny 
dla Alu

YZ
Kolor

00 naturalny - dostępny dla 
alu anod. i stali szlachetnej

01 czarny - dostępny dla 
            plastyku, alu i szkła

      02 biały połysk - dostępny 
dla plastyku i szkła 

03 biały mat - dostępny 
dla plastyku

AB
Oznaczenie liczby klawiszy 

01- jeden
02 - dwa (1x2)

04 - cztery (2x2)
06 - sześć (3x2)

08 - osiem (4x2)
10  - dziesięć (5x2)
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90x90x11.80 90x90x11.80

 

Step Switching Value

 

Ogólne

Funkcja blokady urządzenia
Nawigacyjne niebieskie podświetlenie LED
Czujnik temperatury i wilgotności
Funkcja migającej diody alarmu
Regulacja jasności podświetlenia LCD

Funkcje klawiszy

Włączanie
Ściemnianie
Rolety/żaluzje
Wartość
Wartość 2-kanałowa

Scena
Funkcje termostatu
Podświetlenie LED RGB funkcji i statusu
Sterowanie jasnością LEDs RGB
Przycisk pod LCD

Funkcje termostatu

Funkcje termostatu
Podświetlenie funkcji termostatu na wyświetlaczu LCD
Sterowanie wentylatorem
Podświetlenie poziomu pracy wentylatora na LCD

Montaż i podłączenie

Magistrala KNX
Wymiary (Sz.xDł.xWys.)

Terminal magistrali KNX Terminal magistrali KNX

= Funkcja jest wspierana= 
Funkcja nie jest wspierana

Przyciski
ITR3XX-0 - 1klawisz, 1x2,

2x2, 3x2, 4x2, 5x2

  Przyciski
ITR3XX-1 - 1px2, 2x2, 4x2
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ITR301-0001
ITR301-0002
ITR301-0003
ITR301-0004
ITR301-0005
ITR301-0100
ITR301-0101
ITR301-0106
ITR301-0200
ITR301-0301
ITR301-0302

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ITR302-0001
ITR302-0002
ITR302-0003
ITR302-0004
ITR302-0005
ITR302-0100
ITR302-0101
ITR302-0106
ITR302-0200
ITR302-0301
ITR302-0302

ITR302-1001
ITR302-1002
ITR302-1003
ITR302-1004
ITR302-1005
ITR302-1100
ITR302-1101
ITR302-1106
ITR302-1200
ITR302-1301
ITR302-1302

ITR304-0001
ITR304-0002
ITR304-0003
ITR304-0004
ITR304-0005
ITR304-0100
ITR304-0101
ITR304-0106
ITR304-0200
ITR304-0301
ITR304-0302

Iswitch 1 klawisz

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.

€

Waga 
1 szt.
Kg

Pak.

szt.

Iswitch 2 klawisze

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.  

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 1 klawisz czarny plastyk
Iswitch 1 klawisz połysk biały plastyk
Iswitch 1 klawisz mat biały plastyk
Iswitch 1 klawisz antracyt mat plastyk
Iswitch 1 klawisz szary metalik plastyk
Iswitch 1 klawisz naturalne aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 1 klawisz czarne aluminium
Iswitch 1 klawisz szampańskie aluminium
Iswitch 1 klawisz naturalna stal szlachetna
Iswitch 1 klawisz czarny efekt szkła
Iswitch 1 klawisz biały efekt szkła  

Iswitch 2 klawisze czarny plastyk
Iswitch 2 klawisze połysk biały plastyk

Iswitch 2 klawisze antracyt mat plastyk
Iswitch 2 klawisze szary metalik plastyk
Iswitch 2 klawisze naturalne aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 2 klawisze czarne aluminium
Iswitch 2 klawisze szampańskie aluminium
Iswitch 2 klawisze naturalna stal szlachetna
Iswitch 2 klawisze czarny efekt szkła
Iswitch 2 klawisze biały efekt szkła

Iswitch 2 klawisze mat biały plastyk

Iswitch 2 klawisze z LCD

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak. 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 2 klawisze z LCD, czarny plastyk
Iswitch 2 klawisze z LCD, połysk biały plastyk
Iswitch 2 klawisze z LCD, mat biały plastyk
Iswitch 2 klawisze z LCD, antracyt mat plastyk
Iswitch 2 klawisze z LCD, szary metalik plastyk
Iswitch 2 klawisze z LCD, nat. aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 2 klawisze z LCD, czarne aluminium
Iswitch 2 klawisze z LCD, szampańskie aluminium
Iswitch 2 klawisze z LCD, naturalna stal szlachetna
Iswitch 2 klawisze z LCD, czarny efekt szkła
Iswitch 2 klawisze z LCD, biały efekt szkła

Iswitch 4 klawisze

Opis Kod zam. Pak. 

szt.

Cena 
1 szt.
€

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 4 klawisze czarny plastyk
Iswitch 4 klawisze połysk biały plastyk
Iswitch 4 klawisze mat biały plastyk
Iswitch 4 klawisze antracyt mat plastyk
Iswitch 4 klawisze szary metalik plastyk
Iswitch 4 klawisze naturalne aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 4 klawisze czarne aluminium
Iswitch 4 klawisze szampańskie aluminium

Iswitch 4 klawisze czarny efekt szkła
Iswitch 4 klawisze biały efekt szkła

Iswitch 4 klawisze naturalna stal szlachetna
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ITR304-1001
ITR304-1002
ITR304-1003
ITR304-1004
ITR304-1005
ITR304-1100
ITR304-1101
ITR304-1106
ITR304-1200
ITR304-1301
ITR304-1302

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ITR308-0001
ITR308-0002
ITR308-0003
ITR308-0004
ITR308-0005
ITR308-0100
ITR308-0101
ITR308-0106
ITR308-0200
ITR308-0301
ITR308-0302

ITR306-0001
ITR306-0002
ITR306-0003
ITR306-0004
ITR306-0005
ITR306-0100
ITR306-0101
ITR306-0106
ITR306-0200
ITR306-0301
ITR306-0302

Iswitch 4  klawisze z LCD

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 4 klawisze z LCD, czarny plastyk
Iswitch 4 klawisze z LCD, połysk biały plastyk
Iswitch 4 klawisze z LCD, mat biały plastyk
Iswitch 4 klawisze z LCD, antracyt mat plastyk
Iswitch 4 klawisze z LCD, szary metalik plastyk
Iswitch 4 klawisze z LCD, nat. aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 4 klawisze z LCD, czarne aluminium
Iswitch 4 klawisze z LCD, szampańskie aluminium
Iswitch 4 klawisze z LCD, naturalna stal szlachetna
Iswitch 4 klawisze z LCD, czarny efekt szkła
Iswitch 4 klawisze z LCD, biały efekt szkła

Iswitch 6 klawiszy

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 6 klawiszy czarny plastyk
Iswitch 6 klawiszy połysk biały plastyk
Iswitch 6 klawiszy mat biały plastyk

Iswitch 6 klawiszy szary metalik plastyk
Iswitch 6 klawiszy antracyt mat plastyk

Iswitch 6 klawiszy naturalne aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 6 klawiszy czarne aluminium
Iswitch 6 klawiszy szampańskie aluminium
Iswitch 6 klawiszy naturalna stal szlachetna
Iswitch 6 klawiszy czarny efekt szkła
Iswitch 6 klawiszy biały efekt szkła

Iswitch 8 klawiszy

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak. 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 8 klawiszy czarny plastyk
Iswitch 8 klawiszy połysk biały plastyk
Iswitch 8 klawiszy mat biały plastyk
Iswitch 8 klawiszy antracyt mat plastyk
Iswitch 8 klawiszy szary metalik plastyk
Iswitch 8 klawiszy naturalne aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 8 klawiszy czarne aluminium
Iswitch 8 klawiszy szampańskie aluminium
Iswitch 8 klawiszy naturalna stal szlachetna
Iswitch 8 klawiszy czarny efekt szkła
Iswitch 8 klawiszy biały efekt szkła
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1ITR300-0000

ITR310-0001
ITR310-0002
ITR310-0003
ITR310-0004
ITR310-0005
ITR310-0100
ITR310-0101
ITR310-0106
ITR310-0200
ITR310-0301
ITR310-0302

ITR308-1001
ITR-308-1002
ITR308-1003
ITR308-1004
ITR308-1005
ITR308-1100
ITR308-1101
ITR308-1106
ITR308-1200
ITR308-1301
ITR308-1302

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Iswitch 8 klawiszy z LCD

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak. 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 8 klawiszy z LCD, czarny plastyk
Iswitch 8 klawiszy z LCD, połysk biały plastyk
Iswitch 8 klawiszy z LCD, mat biały plastyk
Iswitch 8 klawiszy z LCD, antracyt mat plastyk
Iswitch 8 klawiszy z LCD, szary metalik plastyk
Iswitch 8 klawiszy z LCD, nat. aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 8 klawiszy z LCD, czarne aluminium
Iswitch 8 klawiszy z LCD, szampańskie aluminium
Iswitch 8 klawiszy z LCD, naturalna stal szlachetna
Iswitch 8 klawiszy z LCD, czarny efekt szkła
Iswitch 8 klawiszy z LCD, biały efekt szkła

Iswitch 10  klawiszy

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak. 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Iswitch 10 klawiszy czarny plastyk
Iswitch 10 klawiszy połysk biały plastyk
Iswitch 10 klawiszy mat biały plastyk
Iswitch 10 klawiszy antracyt mat plastyk
Iswitch 10 klawiszy szary metalik plastyk
Iswitch 10 klawiszy naturalne aluminium anod. mat nieszczotkowane
Iswitch 10 klawiszy czarne aluminium
Iswitch 10 klawiszy szampańskie aluminium
Iswitch 10 klawiszy naturalna stal szlachetna
Iswitch 10 klawiszy czarny efekt szkła
Iswitch 10 klawiszy biały efekt szkła

Iswitch port magistralny

Opis Kod zam, Cena 
1 szt.
€

Pak. 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Jednostka główna z BCU Jednostka główna z bramką KNX
(interfejs i część komunikacyjna, BCU. Ma otwory montażowe do 
zamocowania w standardowej puszce 1-krotnej. Jest 
przeznaczony do stosowania we wszystkich modelach Iswitch.)
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ITR104

ITR106
1

MW

4 ITR106

1

MW

4 ITR104

1

MW

4 ITR102

Urządzenia wejściowe 
Wejście binarne

Moduł wejścia binarnego  2-krotnego
Możliwe jest tworzenie funkcji włączania, przełączania, ściemniania, sterowania roletami / żaluzjami i wysyłania 
wartości, działa z wejściami bezprądowymi.

Moduł wejścia binarnego 4-krotnego
Możliwe jest tworzenie funkcji włączania, przełączania, ściemniania, sterowania roletami / żaluzjami i wysyłania 
wartości, działa z wejściami bezprądowymi.

Opis

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak. 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Cena 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Moduł wejścia binarnego 6-krotnego
Możliwe jest tworzenie funkcji włączania, przełączania, ściemniania, sterowania roletami / żaluzjami i wysyłania 
wartości, działa z wejściami bezprądowymi.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak. 

szt.

Waga 
1 szt.
Kg
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Czujniki/Detektory
Czujniki obecności i mikrofalowe, Detektory zalania wodą

Czujniki KNX 

Funkcje

Czujnik 
ruchu

Stałe 
światło

Obszar wykrywania ruchu Uwagi/ Stała strefa 
pomiaru światła

Czujnik mikrofalowy, 
montaż ścienny, 
zewn. 

Mikrofalowy

Duży zasięg,  montaż 
sufitowy

Opis

Średni zasięg, 
montaż sufitowy

Mikrofalowy

Montaż sufitowy, wewn.

Wysokość 

montażu

Idąc 

wzdłuż

Idąc w 
poprzek

Wysokość 

montażu

Siedząc &

idąc wzdłuż

Siedząc

 Idąc w 

poprzek 

małe kroki

Idąc w 
poprzek

5m
Pion Pozioml

Czujnik LUXWskaźnik

Otw rór na wk ęta
Czujnik 

Mikrofalowy 

NO : Zwykle otwarty 
NC : Zwykle zamknięty 
COM : wspólny pin

1 : Brzęczek

2 : Alarm LED

3 : Power LED

Natychmiast- :

1-2 : 3 sek. 

2-3 : 6 sek.
Czujnik zalania wodą
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ITR410-002
1

MW

4 ITR410-002

ITR410-001
1

MW

4 ITR410-001

ITR411-001 1

MW

4 ITR411-001

ITR411-002 1

MW

4 ITR411-002

ITR401-001
1

MW

4 ITR401-001

Czujnik mikrofalowy, montaż ścienny, zewn.
ITR411-002 Zewnętrzny czujnik dopplerowski KNX zawiera 4 niezależne bloki logiczne i 1 połączony blok logiczny, relacja 
logiczna może być „i” „lub”, stanem wejścia logicznego może być stan czujnika LUX, czujnika mikrofalowego, czujnika 
wilgotności, czujnika temperatury, styk bezpotencjałowy, telegram zewnętrzny.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.  

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Czujnik obecności PIR, montaż na suficie, duży zasięg
ITR410-002 Sufitowy czujnik PIR i Lux wykrywa ruch, temperaturę i intensywność oświetlenia. Zaprojektowany do montażu 
na suficie, czujnik PIR może wykryć obecność z odległości do 24 metrów, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań 
oświetleniowych i bezpieczeństwa. Aby uzyskać dostosowane rozwiązanie wykrywania, obszar wykrywania PIR można 
podzielić na partycje za pomocą oprogramowania ETS, umożliwiając tworzenie niestandardowych stref wykrywania.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Czujnik obecności PIR, montaż na suficie, średni zasięg
ITR410-001 wielofunkcyjny czujnik ruchu. Zawiera 4 niezależne bloki logiczne i 1 połączony blok logiczny. Można 
ustawić relacje logiczne „i”, „lub”. Logiczne warunki wejściowe zawierają dane z czujnika ruchu, LUX i warunki 
zewnętrzne. W zależności od wymagań różnych aplikacji, czujnik można skonfigurować w trybie jednostka 
gł.-rozszerzenie lub pojedynczym .

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Czujnik mikrofalowy, montaż na suficie, wewn.
ITR411-001, zawiera 4 niezależne bloki logiczne i 1 połączony blok logiczny, relacją logiczną może być „i” „lub”, stanem 
wejścia logicznego może być stan czujnika LUX, czujnika mikrofalowego, czujnika temperatury, styku bezprądowego, 
telegramu zewnętrznego.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Czujnik KNX zalania wodą
Detektor zalania ITR401-001 jest wyposażony w system KNX i służy do wykrywania obecności cieczy na bazie wody w 
dowolnym miejscu, takim jak piwnice, zbiorniki na wodę lub wszelkie ukryte obszary, w których woda może wyciekać 
niezauważenie. Dostępny jest również model konwencjonalny (produkt kod: ITR400-001).

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg
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Combo
ITR504

Combo
ITR508

Combo
ITR512

Combo
ITR516

Combo
ITR520

Combo
ITR524

Converter Functions
Logic Functions

4CH

4
4

8CH

4
4

12CH

4
4

16CH

8
4

20CH

8
4

24CH

8
4

 

105x90x64mm 105x90x64mm 171x90x64mm 171x90x64mm 274x90x64mm 274x90x64mm

 

ITR500-001

6
10A@220-250V AC

10mA
90x144x66mm

ITR500-002   

4
1.5A@120-240V AC

10mA
90x216x66mm

Sterowniki
Oświetlenie, rolety / żaluzje, ogrzewanie, fancoil, ściemniacz i sterowniki 0-10v

Ogólne

Liczba kanałów
Sterowanie oświetleniem
Sterowanie ogrzewaniem
Sterowanie rolety/żaluzje 24V
Fankoile 2- i 4-przewodowe
Prąd wyjściowyt 16A@250VAC,

165A rozruch
16A@250VAC,
165A rozruch

16A@250VAC,
165A rozruch

16A@250VAC,
165A rozruch

16A@250VAC,
165A rozruch

16A@250VAC,
165A rozruch

Montaż i podłączenie

Magistrala KNX

Wymiary (Sz.xWys.xDł)

Terminal 
magistrali KNX

Terminal 
magistrali KNX

Terminal 
magistrali KNX

Terminal 
magistrali KNX

Terminal 
magistrali KNX

Terminal 
magistrali KNX

Ogólne

Prąd na kanał
Wyjście ściemniacza 24mA@0-10V DC na kanał

Funkcje

Włączanie
Schodowe
Sceny
Sekwencje
Ogrzewanie (PWM)

Montaż i podłączenie

Magistrala KNX
Zużycie
Wymiary (Sz.xWys.xDł)

Terminal magistrali KNX

Ogólne

Liczba kanałów

Liczba kanałów
Wyjście ściemniacza

Funkcje

Włączanie
Odczyt temperatury
Schodowy
Sceny
Sceny ściemniane
Sekwencje
Ogrzewanie (PWM)
Ustawienie progu

Zabezpieczenie

Ochrona przez zwarciem
Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed ciepłem
Ochrona przed przegrzaniem

Montaż i podłączenie

Magistrala KNX
Zużycie
Wymiary (Sz.xWys.xDł)

Terminal magistrali KNX

= Funkcja jest wspierana
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ITR504-16A

 ITR508-16A

ITR512-16A

ITR516-16A

1

MW

4 ITR504-16A

1

MW

4 ITR508-16A

1

MW

4 ITR512-16A

1

MW

4 ITR516-16A

Sterownik Combo 4-kanałowy
Sterownik combo to urządzenie KNX, dostępne z 4 kanałami.
Moduły są zasilane przez magistralę KNX i nie wymagają żadnego innego zewnętrznego zasilania.
Komunikacja urządzeń poprzez magistralę KNX umożliwia wymianę informacji z czujnikami KNX i integrację z 
systemem zarządzania budynkiem.
W zależności od potrzeb projektu, wyjścia modułu combo można skonfigurować do różnych funkcjonalności

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Sterownik Combo 12-kanałowy
Sterownik combo to urządzenie KNX, dostępne z 12 kanałami.
Moduły są zasilane przez magistralę KNX i nie wymagajążadnego innego zewnętrznego zasilania.
Komunikacja urządzeń poprzez magistralę KNX umożliwia wymianę informacji z czujnikami KNX i integrację z 
systemem zarządzania budynkiem.
W zależności od potrzeb projektu, wyjścia modułu combo można skonfigurować do różnych funkcjonalności.

Sterownik Combo 8-kanałowy
Sterownik combo to urządzenie KNX, dostępne z 8 kanałami.
Moduły są zasilane przez magistralę KNX i nie wymagajążadnego innego zewnętrznego zasilania.
Komunikacja urządzeń poprzez magistralę KNX umożliwia wymianę informacji z czujnikami KNX i integrację z 
systemem zarządzania budynkiem.
W zależności od potrzeb projektu, wyjścia modułu combo można skonfigurować do różnych funkcjonalności.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Sterownik Combo 16-kanałowy
Sterownik combo to urządzenie KNX, dostępne z 16 kanałami.
Moduły są zasilane przez magistralę KNX i nie wymagajążadnego innego zewnętrznego zasilania.
Komunikacja urządzeń poprzez magistralę KNX umożliwia wymianę informacji z czujnikami KNX i integrację z 
systemem zarządzania budynkiem.
W zależności od potrzeb projektu, wyjścia modułu combo można skonfigurować do różnych funkcjonalności.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg
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ITR520-16A

1

MW

4 ITR520-16A

ITR524-16A

1

MW

4 ITR524-16A

1

MW

4 ITR500-001

ITR500-001

ITR500-001

ITR500-002
1

MW

4 ITR500-002

ITR500-002

Sterownik Combo 20-kanałowy
Sterownik combo to urządzenie KNX, dostępne z 20 kanałami.
Moduły są zasilane przez magistralę KNX i nie wymagajążadnego innego zewnętrznego zasilania.
Komunikacja urządzeń poprzez magistralę KNX umożliwia wymianę informacji z czujnikami KNX i integrację z 
systemem zarządzania budynkiem.
W zależności od potrzeb projektu, wyjścia modułu combo można skonfigurować do różnych funkcjonalności.

Sterownik Combo 24-kanałowy
Sterownik combo to urządzenie KNX, dostępne z 24 kanałami.
Moduły są zasilane przez magistralę KNX i nie wymagajążadnego innego zewnętrznego zasilania.
Komunikacja urządzeń poprzez magistralę KNX umożliwia wymianę informacji z czujnikami KNX i integrację z 
systemem zarządzania budynkiem.
W zależności od potrzeb projektu, wyjścia modułu combo można skonfigurować do różnych funkcjonalności.

Opis

Opis Kod zam.

Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Waga 
1 szt.
Kg

Moduł ściemniający do balastów 0-10V, 6-kanałowy, 10A
ITR500-001 może ściemniać od 0 V do 10 V na kanał. Wyjścia dla MAX 10A mogą być włączane lub wyłączane na każdym  
kanale wyjściowym, również mogą być przełączane ręcznie. Typy sterowania obejmują zarówno wejście, jak i wyjście, więc 
do tego modułu można podłączyć statecznik absorpcyjny i wyjściowy.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Uniwersalny moduł ściemniający 4-kanałowy, 1,5A 
ITR500-002 ma 4 kanały ściemniania 1,5A. Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i ciepłem.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg
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Panele dotykowe
10.1”, 7” i4 and 6.5”  Panele Imini

Imini
Specjalnie opracowana linia Imini pomaga podnieść komfort życia poprzez 
efektywne zastosowanie w instalacji inteligentnego domu. Produkty używane w 
domach i hotelach zaskakują użytkowników swoimi doskonałymi funkcjami i 
szerokim zakresem sterowania. Imini jest łatwy w użyciu dzięki specjalnemu 
oprogramowaniu. Eleganckie wzornictwo dodaje smaku wystrojowi wnętrza i 
zapewnia moc do wykorzystania w każdym miejscu domu.
Twoje miejsca w domu są bardziej kolorowe
Imini jest specjalnie opracowany do pomieszczeń mieszkalnych i zapewnia szeroki 
zakres zastosowań, od oświetlenia po klimatyzację. Funkcje urządzenia zostały 
zaprojektowane tak, aby zapewniać komfort użytkowania.
Możesz aktywować swój klimatyzator za pomocą ekranu dotykowego nowej 
generacji, możesz szybko i niezawodnie realizować swoje polecenia, zapewniając 
dostęp do usług mieszkaniowych. Dodatkowo, dzięki niezawodności komunikacji w 
budynku, Imini jest w czołówce w swojej klasie i oferuje wyjątkowy komfort dzięki 
najnowszej technologii.

Panel dotykowy
Panel dotykowy to jedna z najważniejszych części systemu 
inteligentnego budynku. Oferuje wiele możliwości poprawy 
jakości życia. Możesz dodać nową funkcję i usunąć ją, kiedy 
chcesz. Można go zamontować w dowolnym miejscu lub na 
dowolnej powierzchni. Stworzony, aby podnieść jakość życia, 
panel ten sprawia, że życie staje się bardziej kolorowe dzięki 
funkcjom, które zapewnia.
Możesz sterować oświetleniem za pomocą panelu dotykowego. 
Możesz ustawić żądany poziom oświetlenia wybranego 
pomieszczenia, włączać i wyłączać oświetlenie. Możesz również 
sterować zasłonami. Niezależnie od tego, czy dzwonisz po 
taksówkę, czy w inny sposób ułatwiasz sobie życie, korzystasz z 
funkcji, które sam definiujesz. Dzięki funkcji kamer można mieć 
podgląd na dodane obszary. Dodatkowo, informacje przesyłane 
do mieszkania przez zarządcę budynku dostarczane są 
bezpośrednio na ekran.
Mobilna łatwość obsługi
Panel dotykowy jest urządzeniem technologicznym i 
innowacyjnym. Można z niego korzystać również z poziomu 
smartfonów. W tym celu zdefiniuj użytkownika, a po nawiązaniu 
połączenia możesz korzystać z funkcji, które sam aktywujesz.
Technologia w sterowaniu Twoim domem
Możesz sprawdzić sytuację na rynkach i ruch na drogach dzięki 
panelowi, który pozwoli Ci dotrzeć do żądanego punktu. Twoje 
faktury również można kontrolować poprzez panel. Dodaj 
potrzebne funkcje na panelu, by aktywnie korzystać z systemów 
inteligentnego domu.
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MW

4 1ITR110-0104

MW

4 1ITR165-0000

ITR110-0104

MW

4 1ITR107-0104ITR107-0104

ITR165-0000

Interra Imini
Imini dzięki swoim możliwościom wnosi nowe rozumienie systemów domowych i hotelowych . To od dawna 
potrzebne podejście oferuje rozwiązania poszukiwane, ale nie spotykane dotąd w projektach mieszkaniowych i 
hotelowych.
• 6.5” ekran dotykowy
• Pojemnościowy wielodotykowy
• Czujnik temperatury
•Czujnik natężenia światła otoczenia
• Mikrofon
• Głośnik

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

10.1” Panel dotykowy
Panel dotykowy Interra 4, preferowany przez osoby poszukujące nowoczesnego designu, sprzętu, oprogramowania i 
interfejsu spełniającego wszystkie wymagania użytkownika. Przeznaczony jest do montażu w dowolnym miejscu i na 
dowolnej powierzchni.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

7” Panel dotykowy
Panel dotykowy Interra 7, preferowany przez osoby poszukujące nowoczesnego designu, sprzętu, oprogramowania i 
interfejsu spełniającego wszystkie wymagania użytkownika. Przeznaczony jest do montażu w dowolnym miejscu i na 
dowolnej powierzchni.

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg
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1

1

ITR110-0205

ITR107-0202

1ITR165-0204

1

1

ITR110-0204

ITR107-0201

1ITR110-0208

1ITR107-0208

1ITR110-0206

1ITR107-0203

1ITR165-0206

Inne elementy/akcesoria
Ramki, puszki podtynkowe, zasilacze

Opis Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

İnterra 10.1'' ramka ze stali szlachetnej

Interra 7" ramka ze stali szlachetnej

Imini 6.5” ramka ze stali szlachetnej

Opis

Opis

Kod zam.

Kod zam.

Cena 
1 szt.
€

Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Waga 
1 szt.
Kg

İnterra 10.1'' ramka z czarnego akrylu

Interra 7"  ramka z czarnego akrylu

Imini ramka z czarnego akrylu

İnterra 10.1'' ramka z czarnego aluminium

Interra 7"  ramka z czarnego aluminium

Kod zam. Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Ramki pozłacane

Interra 10.1" ramka pozłacana

Interra 7"  ramka pozłacana

Opis

Ramki stal szlachetna

Ramki czarny akryl

Ramki czarne aluminium



1ITR110-0207
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1ITR110-9004

1ITR107-9004

1ITR165-9004

1MDR20-12

1HDR60-12

Kod zam.

Kod zam.

Kod zam.

Cena 
1 szt.
€

Cena 
1 szt.
€

Cena 
1 szt.
€

Pak.

szt.

Pak.

szt.

Pak.

szt.

Waga 
1 szt.
Kg

Waga 
1 szt.
Kg

Waga 
1 szt.
Kg

İnterra 10.1'' ramka szampańska, plastykowa

Puszki podtynkowe do Paneli dotykowych

Interra 10,1'' puszka podtynkowa

Interra 7" puszka podtynkowa

Imini 6.5” puszka podtynkowa (2 otwory)

Zasilacze do Paneli dotykowych i DND

Opis

Opis

Opis

Zasilacz Meanwell 12V 1,67A 

Zasilacz Meanwell 12V 4,5A 

Ramka szampańska, plastyk
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KNX ASSOCIATION CVBA

Constituted as the European Installation Bus Association cvba 
(EIBA) by the act passed on the 8th May 1990, in front of Notary 
Hans BERQUIN, Brussels and published in the Official Journal on 
the 1st June 1990.

Renamed KNX Association cvba in accordance with the relevant 
decisions taken at the Extraordinary General Assembly, held on the 
22nd December 2005, in front of Notary Martine ROBBERECHTS of 
Zaventem and published in the Official Journal on the 16th March 
2006.

Registered office: De Kleetlaan 5, B-1831 Diegem

Certificate of Membership

The association certifies that
Yönnet Bilisim Yazilim Egt. ve Dan. Hizm. Ltd. Sti.
is a member of KNX Association until 07/08/2018

Please verify authenticity of this certificate via consulting the KNX Web pages.

KNX Association Brussels, date

07/06/2016
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Interra przyczynia się do rozwoju sektora poprzez swoje produkty opracowywane w standardzie inteligentnego domu. Dzięki 
zastosowaniu najnowszej technologii pomaga również podnieść jakość życia i pozwala na zastosowanie jednego centralnego systemu 
sterowania. Produkty Interra, które są cenione zarówno w kraju, jak i za granicą, pozwalają doświadczyć wyjątkowych wrażeń. Interra, po 
sukcesie centrum szkoleniowego KNX, działa również na rzecz rozwoju całego sektora. Szkolenia pozwolą na szybkie rozpropagowanie 
inteligentnych systemów automatyki budynkowej.

Własne centrum szkoleniowe KNX prowadzi, w oparciu o zespół ekspertów, proces szkoleniowy, dzieląc się wiedzą jak pracować nad 
najnowszą technologią, fazą produkcji i oprogramowaniem. W ten sposób klienci są zaznajamiani z produktami. Interra w systemach 
inteligentnych domów jest pierwszą firmą w Turcji z rodzimym kapitałem i infrastrukturą.

Możesz rozwijać się w tej dziedzinie i zdobywać wiedzę, szkoląc się z RMA, który służy jako centrum szkoleniowe KNX.
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Od momentu powstania Interra stała się liderem w branży automatyki budynkowej dzięki opracowywanym przez siebie produktom i 
profesjonaliźmie w zaspokajaniu potrzeb sektora. Przywiązując wagę do działalności B + R, rozwija się infrastruktura instytucjonalna, a 
opracowywane produkty pomagają podnosić komfortu życia.

Produkty opracowane we własnym z centrum badawczo-rozwojowym odnoszą sukcesy zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Nasza polityka B & R

• Wszystkie projekty są zgodne z procesem prawnym, a wszystkie strategie przygotowujemy zgodnie z naszą wizją i misją.

• Kierujemy się najnowszymi technologiami i dbamy o to, aby znajdowały się one w naszej strukturze RMA, projektujemy z 
wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń technologicznych do produkcji wyrobów.

• Dbamy o środowisko i prowadzimy produkcję przyjazną środowisku naturalnemu.

• Wspieramy także rozwój sektora, realizując projekty, które pojawiają się w wyniku prac B + R.

• Wspieramy również realizację nowych projektów poprzez współpracę z uczelniami. 

Interra rozwija się, wykorzystując najnowszą technologię w systemach inteligentnych domów i umożliwiając ludziom zbliżenie się do 
przyszłości dzięki opracowywanym inteligentnym rozwiązaniom.

Interra z autoryzacją Centrum szkoleniowego KNX pomaga sektorowi rozwijać młode umysły. Będąc liderem na rynku krajowym i wielu 
zagranicznych, wspiera osoby z branży KNX w doskonaleniu się.

Dzięki szkoleniom rozwój sektora nabierze tempa wnosząc pozytywny wkład w rozwój całej branży a ludzie będą mogli podnosić swoje 
kompetencje przyczyniając się do opracowywania nowych projektów.

Ponieważ światowy standard staje się co roku coraz bardziej globalny, wiodące firmy wykorzystują KNX w budynkach na całym świecie.
Obecnie protokół KNX jest akceptowany jako główny standard w technologiach budowlanych, a także jako powszechnie znana 
infrastruktura w europejskich przepisach instalacyjnych.
Jako członek KNX, firma Interra odgrywa ważną rolę w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań.
Innowacje i rozwiązania projektowe Interra są akceptowane w wysoko rozwiniętych krajach świata, w tym w Europie. Od 10 lat 
urządzenia Interra są regularnie instalowane na tysiącach inwestycji w wielu krajach.

Jesteśmy dumni, że z każdym rokiem odnosimy coraz większe sukcesy i jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się członków KNX.
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