Home, Building & Hotel Automation Solutions

Z41 Pro
Z41 Pro on kapasitiivinen kosketusnäyttö joka edustaa kehitystä digitaalisessa kodinohjauksessa.
Minimalistinen, yksinkertaisiin muotoihin perustuva suunnittelu tekee laitteesta ajattoman, mikä mahdollistaa sulavan sijoittamisen työ- ja
asuntotiloihin. Laitteen suorakulmainen 4.1” värinäyttö (3:4) pysty tai vaaka, mahdollistaa monipuolisen ja älykkään kodinohjauksen tehden
hallinnasta helppoa ja nautinnollista. Jopa 96 ohjausta. Z41-mallissa on sisäinen kello sekä akku ja USB-portti ohjelmapäivityksiä varten.
Sisältää ip- yhteys etäkäytöille älypuhelimista tai tableteista ilmaisten puhelinaplikaatioiden avulla. Sisältää myös 2 käytännölistä analogista
tuloa. Lisävarusteet: lämpötila-anturi sekä liiketunnistin. Saatavat värit: valkoinen, hopea ja antrasiitti.

Kehys vaihtoehdot:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Alumiini

Polykarbonaatti
hopea

Kultainen

Polykarbonaatti
valkoinen

Kromi

ZVI-Z41PRO (123 x 90 x 13 mm.) Uppoasennettuna lisävarusteella ZAC-FLTMD
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Z41 Remote
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Z41 Remote
Z41 Remote on applikaatio ohjaukseen ja visuaalisointiin mobiililaitteista (älypuhelimet ja tabletit)
Voit olla vuorovaikutuksessa asennuksen kanssa nopeasti, helposti ja turvallisesti missä tahansa milloin tahansa!
Tarvitset vain Z41 ja internetyhteyden
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Automaattiset reaaliaikaiset
ilmoitukset ja hälytykset
mobillilaitteeseesi.

Tilanne aktivointi (Kotona,
poissa, oleskely,työ…)

Täysi ilmastoinnin,
lämmityksen, valaistuksen
ja muiden järjestelmien
hallinta ja etäkäyttö.

Z41 Remote
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Z41 Lite
Z41 LITE kapasitiivinen kosketusnäyttö.
Minimalistinen ja kapasitiivinen kosketusnäyttö, joka on helppo sijoittaa tyä- ja asuntotiloihin. Suorakulmainen 4.1” värinäyttö (3:4) muoto- tai
maisemakuvalla mahdollistaa monipuolisen ja älykkään kodinohjauksen tehden hallinnasta helppoa. Joppa 96 tilanneohjausta. Z41-mallissa on
sisäinen kello akulla ja USB-portti ohjelmapäivityksiä varten. Z41 Lite sisältää 2 analogista/digitalista tuloa. Saatavat värit: valkoinen, hopea ja
antrasiitti. Lisävarusteet: Lämpötila-anturi sekä liiketunnistin.

Kehys vaihtoehdot:
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Uppoasennettuna:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Alumiini

Polykarbonaatti
hopea

Kultainen

Polykarbonaatti
valkoinen

Kromi

Lisävaruste
ZAC-FLTMD

ZVI-Z41LIT
(123 x 90 x 13 mm.)
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Z41 COM
Z41 COM on tehokas kosketusnäyttö lisäkommunikaatio toiminnoilla, sisältäen
Zennio Getface IP järjestelmään perustuvan videosisäpuhelimen.
Minimalistinen suunnittelu ja Z41 perheen toiminnot (jopa 96 toimintoa saatavilla)
mahdollistaa älykkään kommunikoinnin Zennio GetFace IP videosisäpuhelimen sekä
mikrofonin ja kaiuttimien avulla. Kauko-ohjaus älypuhelimista ja tableteista ilmaisen
Z41 Remote appin kautta. Z41 sisältää USB-portin ohjelmapäivityksiä varten sekä
Ethernet-portin. Plug&Play järjestelmä ilman erillistä asennusta. Ei sisällä tuloja.
Mahdollista asentaa pysty tai vaakasuoraan. Z41 COM ei ole yhteensopiva muiden
kuin Zennio GetFace IP videosisäpuhelin järjestelmien kanssa.

Kehys vaihtoehdot:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Polykarbonaatti
hopea

Polykarbonaatti
valkoinen

ZVI-Z41COM
(123 x 90 x 13 mm.)
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Kustomoitavat kapasitiiviset kosketusnäytöt.
Square TMD-Display • Square TMD • TMD-Display One • TMD-Display View • TMD-Plus
TMD-sarjan kapasitiiviset kosketusnäytöt täyttävät minkä tahansa automaatio projektin vaatimukset.
TMD Design on nettiapplikaatio joka mahdollistaa TMD-sarjan kosketusnäyttöjen kustomoinnin esteettisellä ja käytännöllisellä
tavalla. Voit valita värin tai lisätä taustakuvan, muokata väriä ja kosketusalueen ja LED-indikaattorien muotoa tai lisätä
graafisia elementtejä. Sisältää laajan valikoiman symboleita sekä mahdollisuuden viimeistellä designisi lisäämällä tekstiä.
Yksilöllinen designisi painetaan vahvistetulle temperoidulle lasille.

10

11

Square TMD-Kosketusnäyttö. Kustomoitava
Square TMD-kosketusnäyttö. Kapasitiivinen kosketusnäyttö. Square TMDksoketusnäyttö on kapasitiivinen huoneohjausyksikkö viidellä monitoimi
näppäimellä ja 1.8” takavalaistulla näytöllä.
Täysin kustomoitava, kaikenlaisiin tiloihin. Halutessasi voit luoda ainutlaatuisia
yhdistelmiä, jotka voivat sisältää kuvia, symboleita, tekstejä ja logoja. Tämä
kustomointi on painettu vahvistetulle temperoidulle lasille polykarbonaatti
kehyksellä. Square TMD-kosketusnäyttö mahdollistaa toiminnan valinnan
näytön jokaiselle painikkeelle ja indikaattorille. Square TMD-kosketusnäyttö
sisältää myös termostaatin, sisäinen lämpötila-anturin sekä kaksi digitaalista/
analogista tuloa. Lisävarusteina lämpötila-anturi ja liiketunnistin.

Kehys vaihtoehdot:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Polykarbonaatti
hopea

Polykarbonaatti
valkoinen

Uppoasennettuna:
ZVI-SQTMDD
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Lisävaruste
ZAC-FLSQTMD
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Square TMD - Näyttö asennettu paikkaan Panorama Hotel & Resort (Sotran saari- Norja):www.panoramahotell.no
Sijaitsee Sotra-saarella Norjassa. Huolellisesti suunnitellussa hotellissa vierailija tuodaan luonnon, rauhan ja mukavuuden keskelle. Hotelli
uudelleensisusti osan huoneistaan Square TMD-näytön kanssa, joka antaa vieraille mahdollisuuden ohjata valaitusta ja huoneen lämpötilaa, lisäten
näin mukavuutta.
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Square TMD. Kustomoitava
Square TMD on kustomoitava kapasitiivinen kytkin yhdellä,kahdella,neljällä tai kuudella painikkeella.
Square TMD on KNX:n kytkin kapasitiivisilla näppäimillä. Halutessasi voit luoda ainutlaatuisia yhdistelmiä, jotka voivat sisältää kuvia,symboleita,
tekstejä ja logoja. Tämä kustomointi on painettu vahvistetulle temperoidulle lasille, kehys on polykarbonaattia. Square TMD1,2,4 ja 6 sisältää
lämpötila-anturin, termostaatin sekä kaksi digitaalista/analogista tuloa. Lisävarusteet: lämpötila-anturi ja liiketunnistin. Saatavilla olevat mallit:
standardi valkoinen/musta/hopea tai kustomoitu.

Kehys vaihtoehdot:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Polykarbonaatti
hopea

Polykarbonaatti
valkoinen
ZVI-SQTMD4-CUS (90.2 x 90.2 x 12 mm.) Uppoasennettuna lisävarusteella ZAC-SQFLTMD
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ZVI-SQTMD1-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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ZVI-SQTMD2-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD4-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD6-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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Square TMD. Standardi.

ZVI-SQTMD2-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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ZVI-SQTMD1-S
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD4-W
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Display One. Kustomoitava
TMD-Display One on huoneenohjausyksikkö 1.8” takavalaistulla näytöllä.
TMD-Display One on täysin kustomoitava joka mahdollistaa sen sijoittamisen
kaikenlaisiin tiloihin. Halutessasi voit luoda ainutlaatuisia yhdistelmiä, jotka
voivat sisältää kuvia,symboleita,tekstejä ja logoja. Tämä kustomointi on painettu
vahvistetulle temperoidulle lasille, kehys on polykarbonaattia. TMD-Display
One mahdollistaa esimerkiksi sisäilman, audion, kaihtimien ja valojen hallinan
sen modernilta kosketusnäytöltä sen kahdeksan näppäimen avulla. Sisältää
myös termostaatin,lämpötila-anturin sekä kaksi digitaalista/analogista tuloa.
Lisävarusteina lämpötila-anturi ja liiketunnistin.

Kehys vaihtoehdot:

Uppoasennettuna:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Alumiini

Polykarbonaatti
hopea

Kultainen

Lisävaruste
ZAC-FLTMD

ZVI-TMDD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

Polykarbonaatti
valkoinen
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Kromi

TMD-Display One asenettuna Portal Hills Hotelliin. (Portals Nous - T.M. Calvià - Mallorca Spain): www.portals-hills.com)
Mallorcalla sijaitseva Portal Hills tarjoaa yksilöllisen ja unohtumattoman kokemuksen vierailleen
jotka arvostavat arkkitehtuuria, designiä sekä ennen kaikkea mukavuutta.
Luc Van Ackerin sisutamat huoneet on varustettu TMD-Display One näytöillä, säilyttäen hotellin
identiteetin sekä kauniin sisustuksen.
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TMD-näyttö paikassa
Panorama Hotel & Resort.
(Sotran saari - Norja)
www.panoramahotell.no
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ZVI-TMDD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Display View. Kustomoitava
TMD-Display One on huoneenohjausyksikkö 1.8” takavalaistulla näytöllä.
TMD-Display One on täysin kustomoitava joka mahdollistaa sen sijoittamisen
kaikenlaisiin tiloihin. TMD-Display One mahdollistaa esimerkiksi sisäilman,
audion, kaihtimien ja valojen hallinan sen 32:n eri toiminnon avulla, joita
voi hallita paneelin keskiosasta neljän eri sivun avulla.TMD-Display View
sisältää myös termostaatin,sisäisen lämpötila-anturin sekä kaksi digitaalista/
analogista tuloa. Kustomointi on painettu vahvistetulle temperoidulle lasille.
Lisävarusteina lämpötila-anturi ja liiketunnistin.

Kehys vaihtoehdot:

Uppoasennettuna:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Alumiini

Polykarbonaatti
hopea

Kultainen

Lisävaruste
ZAC-FLTMD

ZVI-TMDV
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

Polykarbonaatti
valkoinen
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Kromi
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TMD-Display View. Standardi.

ZVI-TMDV-PA
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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ZVI-TMDV-PW
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Plus. Kustomoitava
TMD Plus on täysin kustomoitava KNX- kytkin kapasitiivisilla näppäimillä.
Halutessasi voit luoda ainutlaatuisia yhdistelmiä, jotka voivat sisältää kuvia,
symboleita,tekstejä ja logoja haluamallasi tavalla.Asennustapa voi olla pysty tai vaaka.
Tämä kustomointi on painettu vahvistetulle temperoidulle lasille. Saatavilla olevat versiot
ovat 4,6 tai 8 painiketta LED-indikaatiolla. TMD-Plus sisältää 5 LED:iä, joita on mahdollista
käyttää lisäpainikkeina indikaatioina. TMD-Plus sisältää myös sisäisen lämpötila-anturin,
termostaatin sekä kaksi digitaalista/analogista tuloa. Lisävarusteet: lämpötila-anturi ja
liiketunnistin.

Kehys vaihtoehdot:

Uppoasennettuna:

Polykarbonaatti
antrasiitti

Alumiini

Polykarbonaatti
hopea

Kultainen

Lisävaruste
ZAC-FLTMD

ZVI-TMDP4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
Polykarbonaatti
valkoinen
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Kromi
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TMD-Plus Wargaming keskustoimistolla. (NicosiaKypros): www.wargaming.com.
Kyproksella sijaitseva, maailmanlaajuisesti suurin
verkko-sotapeli tuottaja.
Yrityksen kansainväliset osastot sijaitsevat kyseisessä
rakennuksessa jossa esimerkiksi valot,kaihtimet sekä
verhot ohjataan TMD-Plus kytkimen kautta, lisäten näin
työympäristön mukavuutta henkilökunnalle.
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ZVI-TMDP6
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDP4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Plus. Standardi.

ZVI-TMDP4-PA
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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ZVI-TMDP6-PS
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDP8-PW
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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Roll-ZAS
Roll-ZAS on huoneenohjausyksikkö 1.8” takavalaistulla näytöllä, joka
mahdollistaa esimerkiksi ilman,äänen,kaihtimien ja valojen hallinan sen 32:n
eri toiminnon avulla, joita voi hallita paneelin keskusosasta jopa neljän eri
sivun avulla.
Sisältää termostaatin, sisäisen lämpötila-anturin sekä kaksi analogista/
digitaalista tuloa, joihin on mahdollista kytkeä ylimääräisiä lämpötila-antureita,
kytkimiä/tunnistimia tai liiketunnistimia.
Roll-ZAS:issa on myös kauko-ohjauksen mahdollistava infrapunavastaanotin.
Saatavilla olevat värivaihtoehdot: musta,hopea ja valkoinen. Lisävarusteina
lämpötila-anturi, liiketunnistin ja valinnainen IR-kaukosäädin.

Vaihtoehdot:

Roll-ZAS
Musta

Roll-ZAS
Hopea

Roll-ZAS
Valkoinen

ZN1VI-TPZAS-B
(120 x 88 x 11 mm.)
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ZN1VI-TPZAS-W
(120 x 88 x 11 mm.)

ZN1VI-TPZAS-S
(120 x 88 x 11 mm.)
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InZennio Z38i
InZennio Z38i kosketusnäyttö mahdollistaa monipuolisen ja älykkään
kodinohjauksen sen mustavalkoisen 3.8” neliömäisen näytön avulla
Sisältää termostaatin, sisäisen lämpötila-anturin ja neljä binäärituloa
mahdollisille tunnistimille, potentiaalivapaille painonapeille, lämpötila-anturi
tuloille tai liiketunnistin tuloille. Saatavilla olevat värivaihtoehdot: valkoinen,
hopea ja antrasiitti. Lisävarusteena IR-ohjain.

Vaihtoehdot:

InZennio Z38i
Musta

InZennio Z38i
Hopea

InZennio Z38i
Valkoinen

ZN1VI-TP38i-W
(113 x 92 x 12.6 mm.)
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ZN1VI-TP38i-A
(113 x 92 x 12,6mm.)

ZN1VI-TP38i-S
(113 x 92 x 12,6mm.)
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Toimilaitteet
(90 x 69 x 37 mm.)

MINiBOX 20 / 40 (QUATRO) / 25 / 45
Monitoimiyksikkö. 2/4 x 16A lähtöä C-kuormalla, jotka on mahdollista konfiguroida
kaihdin kanaviksi, erillisiksi lähdöiksi tai 2-putkista puhallinpatteria (vain ZIOMN40). Kuoren painikkeet mahdollistavat lähtöjen manuaalisen ohjauksen.
Sisältää logiikkatoimintomoduulin. Malleissa MN25 ja ZIO-MN45 on myös 5
analogista/digitaalista tuloa jotka voi konfiguroida binäärituloiksi sensoreille,
pontentiaalivapaille painikkeille, lämpötila-anturituloiksi tai liiketunnistintuloiksi.
Sisältää neljä huonetermostaattia hallitsemaan lämmitys/jäähdytysjärjestelmiä.
Lisävarusteet: Lämpötila-anturit, liiketunnistin ja AC/DC verho-ohjausadapteri.

ZIO-MN40
ZIO-MN20

ZIO-MN45
ZIO-MN25

ACTinBOX MAX6
ACTinBOX MAX6 on
monitoimiyksikkö jossa on 3
verho-ohjauskanavaa tai 6 x
10 A lähtöä. Sen edistyneet
logiikkatoiminnot avaavat lukuisia
konfigurointimahdollisuuksia. 2
DIN mod.

ZN1IO-AB60
(90 x 60 x 35 mm.)
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ZN1IO-MB66
(90 x 60 x 80 mm.)

MAXinBOX 66

Monitoimiyksikkö. 6 x 16A lähtöä
C-kuorma ja 6 tuloa. 4.5 DIN mod.
6 yksittäistä ohjausta ja 3 verhoohjausta. Painonapit mahdollistavat
lähtöjen manuaaliohjauksen. Laitteessa
on 10 erillistä logistiikkatoimintoa.
Lisäksi sisältää 6 digitaalista/
analogista tuloa, jotka on mahdollista
konfiguroida binäärituloiksi
tunnistimille, potentiaalivapaille
painonapeille, lämpötila-anturi tuloiksi
tai liiketunnistin tuloiksi. Sisältää neljä
huonetermostaattia hallitsemaan
lämmitys/jäähdytysjärjestelmiä. Lisävarusteina lämpötila-anturit,
liiketunnistin ja AC/DC verho-ohjausadapteri.

Toimilaitteet

ZIO-IB24 (52 x 47 x 28 mm.)

inBOX 24

inBOX 20

Monitoimilaite …. Kahdella 16A C-load
lähdö jotka on konfiguroitavissa kaihdin
kanaviksi tai erillisiksi lähdöiksi. Lähtöjen
manuaalinen hallinta. Sisältää 10 erillistä
logiikkatoimintoa. Sisällytää neljä analogista/
digitaalista tuloa jotka on mahdollista
konfiguroida binäärituloiksi tunnistimille ja
potentiaalivapaille painonapeille, läpötilaanturille tai liiketunnistimille. Lisävarusteet:
lämpätila-anturit, liiketunnistin ja AC/DC verhoohjausadapteri.

Monitoimilaite ….. Kahdella
16A C-load lähdöllä jotka
on mahdollista konfiguroida
kaihdin kanaviksi tai erillisiksi
lähdöiksi. Sisältää lähtöjen
manuaalisen ohjauksen ja
10 erillistä logiikkatoimintoa.
Lisävaruste AC/DC verhoohjausadapteri.
ZIO-IB20 (52 x 47 x 27 mm.)

MAXinBOX 16 Plus
MAXinBOX 8 Plus
Monitoimiyksikkö. 8 x 16A lähtöä
C-kuormalla, jotka on mahdollista
konfiguroida verho-ohjausta, erillistä
ohjausta tai 2 putkista puhallinpatteria.
Painonapit mahdollistavat lähtöjen
manuaaliohjauksen. Laitteessa on 20
erillistä logiikkatoimintoa. 4.5. DIN
mod. Lisävarusteet: AC/DC verhoohjausadapteri.
ZIO-MB16P (90 x 60 x 140 mm.)
ZIO-MB8P (90 x 60 x 80 mm.)

Monitoimiyksikkö. 16 x 16A
lähtöä, jotka soveltuvat
kapasitiiviseen kuormitukseen.
DIN-kiskoon, leveys 8 modulia.
MAXinBOX 16 on DIN-kiskoon
asennettava monitoimiyksikkö,
jossa 8 verho-ohjaus
kanavaa tai 16 x 16A-lähtöä
tai max. 2 kpl 2 putkista
puhallinpatteria tarjoavat lukuisia
konfigurointimahdollisuuksia.
Laitteen kuoressa olevat
painonapit mahdollistavat
lähtöjen manuaaliohjauksen.
Laitteessa on 20 erillistä
logiikkatoimintoa. Lisävarusteena
AC/DC verho-ohjausadapteri.
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Verho-ohjain
MAXinBOX SHUTTER 8CH
Shutter Coupler 1CH

Verho-ohjaustoimilaite
jossa 8 kanavaa. Sisältää
logiikkamoduulin, jossa 20
logiikkatoimintoa. Lähtöjen
manuaaliohjaukset
mahdollisia LEDtilaindikaatiolla.
Lisävarusteena AC/DC
verho-ohjausadapteri.

AC/DC verhoohjausadapteri, joka
muuntaa verhoohjauskanavan AC-lähdön
DC-lähdöksi ohjatakseen
12/24VDC-kaihtimia.

ZAC-SHUC1C
(90 x 69 x 37 mm.)

ZIO-MBSHU8
(90 x 60 x 140 mm.)

Shutter Coupler 2CH

MAXinBOX SHUTTER 4CH

AC/DC verho-ohjausadapteri,
joka muuntaa kahden verhoohjauskanavan AC-lähdöt
DC-lähdöiksi ohjatakseen
12/24VDC-kaihtimia.

Verho-ohjaustoimitolaite, jossa
4 kanavaa. Sisältää moduulin,
jossa 10 logiikkatoimintoa.
Lähtöjen manuaaliohjaukset
mahdollisia LED-tilaindikaatiolla.
Lisävarusteena AC/DC verhoohjausadapteri.

ZIO-MBSHU4
(90 x 60 x 80 mm.)
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ZAC-SHUC2C
(90 x 69 x 37 mm.)

DALI - Himmennys
DALIBOX Interface 64/32
4.5 DIN mod. Liitäntä, joissa jopa 64:n erillisen liitäntälaitteen hallintaan,
jotka voi järjestää jopa 32:een ryhmään. Sisältää näytön joka mahdollistaa
liitäntälaitteiden helpon hallinnan niiden vaihdossa sekä liitäntälaitteiden
jakamisessa ryhmiin. Jokaiselle liitäntälaitteelle virhe tunnistimet.

DALIBOX BROADCAST 4CH
DALIBOX BROADCAST 4CH. KNX-liitäntä ohjaamaan 4 kanavaa,
joissa jopa 20 liitäntälaitetta, 10 tilannetta/sekvenssiä jokaiselle
kanavalle. Lähtöjen manuaaliohjaukset joka kanavalle LEDtilaindikaatiolla.

ZDI-DLB4
(90 x 60 x 80 mm.)

ZDI-DLI (90 x 60 x 80 mm.)

DALIBOX BROADCAST 6CH
DALIBOX BROADCAST 6CH. KNX-liitäntä ohjaamaan 6 kanavaa,
joissa jopa 20 liitäntälaitetta, 10 tilannetta/sekvenssiä jokaiselle
kanavalle. Lähtöjen manuaaliohjaukset joka kanavalle LEDtilaindikaatiolla.

ZDI-DLB6
(90 x 60 x 80 mm.)
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Himmennys
DIMinBOX DX2
Yleishimmennin (RCL,LED,CFL): 2 kanavaa 310W tai 1 kanava 600W@ 230VAC (2 kanvaa 200W tai 1
kanva 400W@ 110-125VAC). Automaattinen kuormantunnistus (RLC) Painonapit mahdollistavat lähtöjen
manuaaliohjauksen. Laitteessa on 10 erillistä logikkatoimintoa. Lisäksi liitäntä kahdelle digitaaliselle/
analogiselle tulolle, jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tunnistimille ja potentiaalivapaille
painonapeille, läpötila-anturi tuloiksi ja liiketunnistintuloiksi. Virhe tunnistin: oikosulku,jännitepiikki,
ylikuumentuminen, taajuuspoikkeama sähkökatkos, avoin piiri, parametrointi virhe. Lisävarusteet:
lämpötila-anturit ja liiketunnistin.

ZDI-DBDX2
(90 x 60 x 80 mm.)

inBOX DIM

ZDI-IBD (52 x 47 x 28 mm.)
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Yleishimmennin ( RLC, LED, CFL ) uppoasennukseen. 1 kanava 250W@230VAC (
200W@110 -125 VAC) Painonapit mahdollistavat lähtöjen manuaaliohjauksen. Laitteessa
on 10 erillistä logikkatoimintoa. Lisäksi liitäntä kahdelle digitaaliselle/ analogiselle
tulolle, jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tunnistimille ja potentiaalivapaille
painonapeille, lämpötila-anturi tuloiksi ja liiketunnistintuloiksi. Virhe tunnistin:
oikosulku,jännitepiikki, ylikuumentuminen, taajuuspoikkeama sähkökatkos, avoin piiri,
parametrointi virhe. Lisävarusteet: lämpötila-anturit ja liiketunnistin.
* Tarkista saatavuus.

Himmennys
Lumento C3

ZDI-RGBCC3
(144 x 44 x 22 mm.)

Lumento C4

Himmennin tarkoitettu LED-teknologialle jatkuvalla virransäätelyllä. Manuaalinen testinäppäin
kanavan toimintojen tarkistamiseen. Maksimivirran valinta parametrilla ja manuaalisella
valitsimella: 220, 300, 350, 500, 550, 630, 700 tai 750, 900 ja 1000 mA. Lumento C3 kolmella
kanavalla jotka voidaan konfiguroida kolmeksi erilliseksi kanavaksi tai yhdeksi RGB-kanavaksi.
Lumento C4 neljällä kanavalla jotka voidaan konfiguroida neljäksi erilliseksi kanavaksi, yhdeksi
RGBW-kanavaksi tai yhdeksi RGB-kanavaksi sekä yhdeksi erilliseksi kanavaksi.

ZDI-RGBCC4
(144 x 44 x 22 mm.)

LED-valaistuksen ohjain, joka on suunniteltu 12-24V:n LED-valoille. Kanavahimmennys
perustuu jännitteen säätämiseen (PWM). Malleissa on manuaaliset testinapit kanavien
toiminnan tarkistamiseen. Maksimivirta 2,5 A/kanava. Lumento X3 kolmella kanavalla
jotka voidaan konfiguroida kolmeksi erilliseksi kanavaksi tai yhdeksi RGB-kanavaksi.
Lumento X4 neljällä kanavalla jotka on mahdollista konfiguroida neljäksi erilliseksi
kanavaksi tai yhdeksi RGBW kanavaksi.

Lumento X3

ZN1DI-RGBX3
(144 x 44 x 22 mm.)

Lumento X4

ZN1DI-RGBX4
(144 x 44 x 22 mm.)

Lumento DX4
LED-himmennin neljällä kanavalla tarkoitettu LED-teknologialle jatkuvalla
virransäätelyllä. 4.5. DIN mod. Himmennyskanavat on mahdollista konfiguroita neljäksi
erilliseksi kanavaksi, yhdeksi RGBW kanavaksi tai yhdeksi RGB-kanavaksi ja yhdeksi
erilliseksi kanavaksi. Sisältää kuusi analogista/digitaalista monitoimituloa jotka on
mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tunnistimille ja potentiaalivapaille painonapeille
tai liiketunnistintuloiksi. Malleissa on manuaaliset testinapit kanavien toiminnan
tarkistamiseen. Virtalähde: 12-30VDC. Maksimivirta 5A/kanava. Lisävarusteet:
liiketunistin.
ZDI-RGBDX4
(90 x 60 x 80 mm.)
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Huoneilma
HeatingBOX 230V 4X
HeatingBOX 230V 8X
Lämmityksenohjausyksikkö 230/24 VAC (riippuen mallista) vesikiertoiselle
lämmitysjärjestelmälle, 4/8 lähtöä on/off venttiileille triakin avulla oikosulku suojan kanssa.
Sisältää logiikkamoduulin, jossa 10 logiikkatoimintoa. Lähtöjen manuaaliohjausket joka
kanavalle LED-tilaindikaatiolla.

ZCL-4HT230
(90 x 69 x 37 mm.)

ZCL-8HT230
(90 x 60 x 80 mm.)

ZCL-ZB4 (90 x 60 x 80 mm.)

Multiroom Climate Controller - MCC
Climate controller yhdelletoista huoneelle, joista jokaiselle
huoneelle erillinen termostaatti, joka toimii huoneen tilanteen
mukaan: myyty/myymätön ja varattu/vapaa. Mahdollistaa
palvelutilojen kuten hotellien ja sairaaloiden dynaamisen
konfiguroinnin, joissa vaaditaan keskusohjaus (BMS). SIsältää
master/slave toiminnon.

ZoningBOX 4
ZoningBOX 6

ZCL-MCC
(90 x 69 x 37 mm.)

Toimilaite alueilmastointijärjestelmälle. Hallitsee motorisoituja 12/24VDC tuuletusaukkojen
ritilöitä neljässä/kuudessa alueessa. Lämpötilan hallinta jopa kahdeksalle/kahdelletoista
alueelle. Ilmastointijärjestelmän asetusten hallinta (2 laitetta): On/off, asetusarvo, mode,
tuulettimien nopeus, alueiden mukaan. Lähtöjen manuaalinen hallinta ja LED-indikaatio
tuuletusaukkojen ritilöiden liikkeelle.

ZCL-ZB6 (90 x 60 x 80 mm.)
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Huoneilma
MAXinBOX FANCOIL 2CH2P
MAXinBOX FANCOIL 4CH2P
Puhallinpatterin ohjausyksikkö 2/4 laittelle,
2-putkisille puhallinpattereille. DIN 4.5/8
mod. Sisältää logiikkamoduulin, jossa 20
logiikkatoimintoa. Lähtöjen manuaalinen ohjaus ja
LED indikaatio.
ZCL-2XFC2P
(90 x 60 x 80 mm.)

ZCL-4XFC2P (90 x 60 x 140 mm.)

MAXinBOX Hospitality
MAXinBOX HOSPITALITY on puhallinpatterin ohjain, joka on suunniteltu käytettäväkisi 2- ja
4-putkisissa, kolminopeuksisissa puhallinpattereissa ja kahdella 2-piste venttiilillä. Kaksi lähtöä 16A
C-kuorma. Kuusi digitaalista/analogista monitoimituloa, jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi
tunnistimille ja potentiaalivapaille painonapeille, läpötila-anturille tai liiketunnistimille. Sisältää Master
Light-toiminnon, 10 logiikkatoimintoa. Lähtöjen manuaalinen ohjaus ja LED-indikaatio. Lisävarusteina
lämpötila-anturi ja liiketunnistin.

ZCL-HP126 (90 x 60 x 80 mm.)

ACTinBOX MAX6 FAN COIL
Puhallinpatterin ohjain kolminopeuksisille 2- ja 4-putkisille
puhallinpattereille. Sisältää 5 erillistä logiikkatoimintoa. DIN 2 mod.

ZN1IO-AB60
(90 x 60 x 35 mm.)
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Huoneilma
MAXinBOX FC 0-10V FAN
IRSC - IRSC ZONE
A/C-yksikön ojausmoduuli.
IRSC on ilmastoinnin
infrapunaohjain, joka
soveltuu yli 300 eri A/Cyksikkömallin hallintaan.
Sisältää IR-lähettimen.
ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm.)
ZCL-FC010F
(90 x 60 x 80 mm.)

Ohjain 2- tai 4-putkisille
puhallinpattereille on/off venttiileillä
ja puhallinnopeus ohjaus 0-10VDC
signaalilla. Neljä 16A C-load lähtöä,
joita voidaan käyttää puhallinpatterin
on/off venttiilin hallintaan tai muuhun
tarkoitukseen. Sisältää neljä
digitaalista/analoogista tuloa, jotka on
mahdollista konfiguroida binäärituloiksi
tunnistimille ja potentiaalivapaille
painonapeille, lämpötila-anturituloiksi
tai liiketunnistintuloiksi. Lisäksi kaksi
termostaattia ja 10 logiikkatoimintoa.
LED-status indikaatio. Lisävarusteina
lämpötila-anturi ja liiketunnistin.

MAXinBOX FC 0-10V VALVE
Ohjain yhdelle 2- tai 4-putkiselle puhallinpatterille 0-10V venttiilillä. Neljä 16C-load
lähtöä, joita voidaan käyttää puhallinnopeuden ohjaukseen tai erillisinä lähtöinä.
Sisältää termostaattitoiminnon sekä neljä digitaalista/analogista monitoimituloa,
jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tunnistimille ja potentiaalivapaille
painonapeille, lämpötila-anturituloiksi tai liiketunnistintuloiksi. Sisältää kaksi
termostaattia, logiikkamoduulin, jossa 10 logiikkatoimintoa, lähtöjen manuaalisen
ohjauksen ja LED-status indikaation. DIN 4.5 mod. Lisälaitteina lämpötila-anturi ja
liiketunnistin.
ZCL-FC010V
(90 x 60 x 80 mm.)
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Ilmanvaihto rajapinnat
KLIC-DI. DAIKIN

KLIC-DA. DAIKIN

Din 2 mod. KLIC-DI on kaksisuuntainen
KNX-liityntä Daikinin valmistamien
kaupalliseen ja teollisuuskäyttöön
tarkoitettuja ilmanvaihtoyksiköiden
integroitiin.

DIN 2 mod. KLIC-DA on KNX-liityntä
Daikinin Altherma ilmastointiyksiköihin.

ZN1CL-KLIC-DA
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1CL-KLIC-DI
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1CL-KLIC-DD
(45 x 45 x 14 mm.)

KLIC-DD3. DAIKIN

KLIC-MITT. MITSUBISHI

KLIC-DD3 on
kaksisuuntainen KNX liityntä
Daikinin valmistamien
kotitalouskäyttöön tarkoitettujen
ilmastointiyksiköiden integrointiin.
Se sisältää 3 analogidigitaalituloa lämpötila-antureille,
liiketunnistimelle tai kuivan
kontaktin binääritulojen (kytkimet,
anturit tai painikkeet) ja 10
logiikka toimintoa. Lisävarusteina
lämpötila-anturi ja liiketunnistin.

Yhdyskäytävä hallita Mitsubishi
Electric -ilmastointilaitteita
KNX-järjestelmän IT-liittimen
kautta kaksisuuntaisella
tavalla. Se sisältää 3 analogidigitaalituloa lämpötila-antureille,
liiketunnistimelle tai kuivan
kontaktin binääritulojen (kytkimet,
anturit tai painikkeet) ja 10
logiikka toimintoa. Lisävarusteina
lämpötila-anturi ja liiketunnistin.

ZCL-MITT
(39 x 39 x 10,5 mm.)
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Universaali Liityntäykiköt
BIN 2X
Universaali rajapinta kahdella binääritulolla/LED-lähdöllä. BIN 2X on moduuli
kahdella kanavalla jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tai LEDlähdöiksi. Binääritulot on mahdollista konfiguroida tunnistimille, potentiaalivapaille
painonapeille tai liiketunnistintuloiksi. Binäärituloja voi käyttää alhaisen virran LED
hallintaan. Asennus standardi asennusrasiaan.

ZIO-BIN2X
(39 x 39 x 10,5 mm.)

BIN 4X
Universaali rajapinta neljällä binääritulolla/LED-lähdöllä. BIN 4X on moduuli
neljällä kanavalla jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tai LEDlähdöiksi. Binääritulot on mahdollista konfiguroida tunnistimille,potentiaalivapaille
painonapeille, tai liiketunnistintuloiksi. Binäärituloja voi käyttää alhaisen virran LED
hallintaan. Asennus standardi asennusrasiaan.
ZIO-BIN4X
(39 x 39 x 10,5 mm.)

BIN 44
Universaali rajapinta neljällä binääritulolla/LED-lähdöllä. BIN 4X on moduuli
neljällä kanavalla jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tai LEDlähdöiksi. Binääritulot on mahdollista konfiguroida tunnistimille, potentiaalivapaille
painonapeille tai liiketunnistintuloiksi. Binäärituloja voi käyttää alhaisen virran LED
hallintaan. Asennus standardi asennusrasiaan.
ZIO-BIN44
(39 x 39 x 10,5 mm.)
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Monitoimitulosensorit

RailQUAD 8
Input kahdeksalla analogi/digitaali tulolla jotka on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi
tunnistimille, potentiaalivapaille painonapeille, lämpötila-anturituloiksi tai liiketunnistintuloiksi.
DIN 2 mod. Sisältää 8 huonetermostaattia lämmityksen/viilennyksen hallintaan. Lisävarusteina
lämpötila-anturit ja liiketunnistin.

ZIO-RQUAD8
(90 x 69 x 37 mm.)

QUAD Plus
QUAD on input neljällä analogisella/digitaalisella tulolla standardiin asennusrasiaan.
Tulot on mahdollista konfiguroida binäärituloiksi tunnistimille ja potentiaalivapaille
painonapeille, lämpötila-anturituloiksi tai liiketunnistintuloiksi. Sisältää neljä
huonetermostaattia lämmityksen/viilennyksen hallintaan. Lisälaitteet: Läpmpätila-anturit
ja liiketunnistimet.

ZIO-QUADP
(39 x 39 x 14 mm.)
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Anturit
SQ-AmbienT
Täydentää mainiosti Square perheen. Tyylikäs lämpötila-anturi tarjoaa estetiikkaa. Saatavana
värivaihtoehdot: valkoinen,hopea, musta sekä kustomoituna.

Liiketunnistin valousuus anturilla

ZAC-SQAT-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Infrapunatunnistusteknologialla varustetussa liiketunnistimessa on myös sisäänrakennettu
valoisuustunnistin, mikä tekee laitteesta vieläkin monikäyttöisemmän ((ZN1IO-DETEC-P). Voidaan
kytkeä suoraan kaikkiin Zennio laitteiden tuloihin, jotka sisältävät liiketunnistimen yhtenä mahdollisina
tulovaihtoehtoina (katso laitteen tuote-esite). Liiketunnistimen toimintasädettä voidaan kasvattaa
asentamalla kaksi rinnakkaista tunnistinta samaan tuloon. Pienikokoinen ja helppo asentaa. Laite ei
vaadi muita liittimiä tai virtalähteitä.

Liiketunnistin
ZN1IO-DETEC-P
ZN1IO-DETEC-X
Ø 48.9 mm.

Infrapunatunnistustekologialla (ZN1IO-DETEC-X) varustettu liiketunnistin. Liiketunnistin voidaan
kytkeä suoraan kaikkiin Zennio laitteiden tuloihin, jotka sisältävät liiketunnistimen yhtenä mahdollisina
tulovaihtoehtoina (katso laitteen tuote-esite). Liiketunnistimen toimintasädettä voidaan kasvattaa
asentamalla kaksi rinnakkaista tunnistinta samaan tuloon. Pienikokoinen ja helppo asentaa. Laite ei
vaadi muita liittimiä tai virtalähteitä.
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Lämpötila-anturit
Lämpötila-anturit ovat saatavana teräksestä ja epoksista valmistettuna.
Teräs: 1,5m. (-30ºC a 125ºC). ZN1AC-NTC68S.
Jäykistetty epoksikaapeli: 2,3m. (-30ºC a 90ºC). ZN1AC-NTC68F.
Epoksi: 1,5m. (-30ºC a 90ºC). ZN1AC-NTC68E.

KNX Anturit
Flat Sensato
KNX Kosteus- ja lämpötila-anturi uppoasennusta varten. Mittaa ympäristön lämpötilaa,
suhteellista kosteutta ja laskee kastepistettä siten, että se voi lähettää hälytyksiä
kosteudelle, lämpötilalle ja kondensaatiolle. LED-ilmaisin näyttää nykyisen suhteellisen
kosteuden tilan. Se sisältää 10 logikka toimintoa ja 2 analogi/digitaalituloa, jotka voidaan
konfiguroida binäärilähteiksi antureille ja potentiaalivapaille painonapille, lämpötila-anturina
tai liiketunnistimena. Saatavana vakioväreissä (valkoinen, antrasiitti ja hopea). Lisävarusteet:
Lämpötila-anturi ja liiketunnistin. *Tarkista saatavuus

Vaihtoehdot:

Antrasiitti

Hopea

Valkoinen

ZS-FSEN-A/S/W
(81 x 81 x 9 mm.)

Presentia C
Läsnäolotunnistin valaistusanturilla, kattoasennukseen. 360º: n ja 30 m halkaisijainen
havaitsemisalue. Sisältää useita kanavia, jotka voidaan konfiguroida jatkuvalle
luminiositeettiasetukselle, valaistuksen kytkentäohjauksen valaistuskynnyksen tai
läsnäolotunnistuksen mukaan. Herkkyysasetuksia voidaan säätää jokaiselle anturille erikseen
ja kirkkaus voidaan kalibroida työympäristön arvoihin. Master / slave-konfiguraation avulla
voidaan käyttää useita ilmaisimia suuremmille alueille. Uppoasennettu tai pinta-asennettu
(lisävaruste mukana).
ZPD-C30L (Ø 83.5 mm.)
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Rajapinnat Audio/Video
IRSC-OPEN
IRSC-OPEN on yksisuuntainen KNX-liityntärajapinta,
joka mahdollistaa audio- sekä videolaitteiden hallinnan
infrapunalähettimen kautta.

ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm.)

SKX-OPEN / ADVANCE
SKX-OPEN on KNX-RS232 kaksisuuntainen
kommunikaatiorajapinta. SKX Open mahdollistaa ulkoisten
laitteiden integroinnin KNX:n kanssa RS232-portin kautta.
Päätoimintona mahdollisuus integroida lukuisia laitteita
KNX:n kanssa, huolimatta protokollasta tai valmistajasta.
Sisältää RS232-kaapelin.

ZN1RX-SKXOPEN
(45 x 45 x 14 mm.)
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Energian säästö
ZN1AC-CST60

KES. KNX Energy Saver
KES on Zennion ratkaisu
energiankulutuksen vähentämiseen.
Laite mahdollistaa hetkellisen
sähkötehon sekä yksi- tai
kolmivaihepiirin sähkönkulutuksen
mittaamisen. KES myös tuottaa
tietoa käytön aiheuttamista
hiilidioksidipäästöistä ja
kustannuksista. Lisävarusteena
ZN1AC-CST60.
ZN1IO-KES
(45 x 45 x 14 mm.)

KCI. KNX Käyttöliittymä kulutuksen mittaamiseen
KCI (KNX Consumption Interface) on Zennion KNX-liitäntä
neljälle kulutusmittarille, joissa on S0-pulssilähtö. Liitäntä
monitoroi sähkön (energia ja teho), veden ja/tai kaasun
(tilavuus ja virtausnopeus). Irrotettava patteri mahdollistaa
S0-pulssien puskuroinnin KNX-sähkökatkoksen aikana, jonka
jälkeen se palauttaa oikean kulutuksen. LED-indikaattorit
auttavat käyttäjää tarkistamaan viestinnän jokaisen S0kanavan kautta, kuten myös patterin tilan.

ZVI-Z41PRO

(123 x 90 x 13 mm.)

ZRX-KCI4S0
(90 x 69 x 37 mm.)
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Järjestelmälaitteet
KNX-IP Router PLess

KNX-IP Interface PLess

Zennio KNX-IP Reititintä voidaan käyttää
linja- tai alue-yhdistimenä IP pohjaisen
runkolinjan tai päälinjan kanssa, KNXnet/
IP Routing protokollan kautta. Mahdollistaa
laitteiden ohjelmoinnin tai valvonnan IPverkosta (PC,BMS järjestelmä…) käyttäen
KNXnet/IP Tunneling protokollaa. ( Jopa 4
liitäntää samanaikaisesti.) Ei tarvitse ulkoista
virtalähdettä.

Zennio KNX-IP käyttöliittymä
mahdollistaa laitteiden ohjelmoinnin
tai valvonnan KNX aliverkossa
(linja tai alue) IP-verkosta (PC,BMS
järjestelmä..) käyttäen KNXnet/IP
Tunneling protokollaa. Jopa 4 liitäntää
samanaikaisesti. Ei tarvitse ulkoista
virtalähdettä.

ZNCAT-17-FI-V1.0

ZSY-IPR-PL
(90 x 70 x 35 mm.)

ZN1SY-LCTP
(90 x 70 x 35 mm.)
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ZSY-IPI-PL
(90 x 70 x 35 mm.)

Zennio Linecoupler

KNX USB Interface

KNX:n linjayhdistin ja
linjavahvistin. Yhdistää eri KNXlinjat galvaanisesti toisistaan
eristettynä. Viestit voidaan
suodattaa ja ainoastaan linjalle
olennaiset viestit välitetään
eteenpäin.

KNX ohjelmointi USB:n
välityksellä. KNX:n ja USB:n
status LED. ETS tunnistaa KNXUSB liitynnän tietokoneeseen
yhdistäessä.

ZN1SY-USBP
(90 x 71 x 36 mm.)

Järjestelmälaitteet
ZPS320MPA110
ZPS320MPA230
KNX-virtalähde ylimääräisellä 29VDC lähdöllä. Maksimi virta
320 mA. (KNX-väylä plus/DC-lähtö). Reset-painike ja status
LED-ylikuormalle, oikosulku- ja ylikuormasuoja. 230/110V~
50/60Hz sisääntulojännite. DIN 4.5 mod.

ZN1PS-320MPA110
(90 x 60 x 80 mm.)

ZN1PS-320MPA230 (90 x 60 x 80 mm.)

ZN1PS-640MPA110
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1PS-160MPA

ZPS640MPA110
ZPS-640HIC230

KNX-virtalähde 160mA. DINkiskoon, leveys 2 modulia. Tämä
virtalähde sopii täydellisesti
pieniin KNX-asennuksiin.
Laitteessa on sisäänrakennettu
kuristin. Ylimääräinen
29VDClähtö. Maksimivirta
250mA.

ZN1PS-160MPA
(90 x 60 x 35 mm.)

KNX-virtalähde ylimääräisellä
29VDC lähdöllä. Maksimi virta
640mA. (KNX-väylä/DC-lähtö).
Reset-painike ja status LEDylikuormalle, oikosulku- ja
ylikuormasuoja. 230/110V~
50/60Hz sisääntulojännite. DIN
4.5 mod.

ZPS-640HIC230
(90 x 60 x 80 mm.)
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