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Marc e Alessandra conheceram-se há três
anos num hipódromo quando uma amiga mútua os apresentou. Foi amor à primeira vista
que permanece intacto até hoje.

Eles são apaixonados pelo cinema, gostam
de boa cozinha e de viajar para conhecer os
mais belos cantos do mundo em hotéis singulares bem pontuados nos principais portais
da internet.

Valorizam muito a estética, o conforto, o serviço atencioso e a conectividade necessária
para continuar a partilhar experiências com
os amigos e familiares.

Esta é a história que lhes interessa.
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Alessandra tem um relacionamento muito especial com a sua mãe, então, entra no quarto
e senta-se confortavelmente e graças à ligação instantânea á rede, conta-lhe os detalhes
da viagem e envia-lhe várias fotos das suas
experiências.
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Marc, no entanto gosta de experiências, mais
ainda quando tem tecnologia ao seu alcance,
explorando os limites do que ele pode controlar deixando tudo a seu gosto.

É um grande aficionado da fotografia e portanto muito exigente com a iluminação.
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Uma vez que tudo está sob controlo e ao seu
gosto, Alessandra seleciona com o seu tablet
os conteúdos que podem ver na televisão,
Marc opta por uma cerveja do minibar para
apagar a sede da viagem, depois de se instalar confortavelmente.
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Embora Alessandra tenha encomendado um
lanche através do seu tablet ao serviço de
quartos, o cozinheiro chef questiona-a sobre
um comentário que ela escreveu acerca da
sua intolerância ao glúten, para se certificar
que lhe confeciona a receita mais adequada.

O cozinheiro chefe sabe que Alessandra,
através do seu tablet avaliará o seu trabalho e
por isso ele esforça-se para dar o seu melhor.

Ao gerente do hotel interessa muito saber as
opiniões dos clientes para tomar medidas,
que neste caso são de parabéns.
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Marc foi ao ginásio, onde reservou hora
através do seu smartphone para utilizar a
passadeira.

Enquanto isso, Alessandra fica com tempo
para estar sozinha e relaxar.

Ambos sabem que têm de aproveitar esses
momentos.
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Quando o conforto é alcançado num quarto de hotel, a tecnologia torna-se invisível
e os hóspedes disfrutam de relaxamento e
harmonia.

Ao regressar ao quarto, Marc encontra Alessandra a descansar e decide não incomodar.
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Chegou o momento de fazer planos para a
noite, enquanto observam e desfrutam da agitação da rua que parece estar a chama-los.
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Eles decidiram ir a um restaurante japonês.
Marc não aprecia muito comida japonesa,
mas a avaliação na aplicação do hotel é tão
alta que eles decidem experimentar, até porque Alessandra é uma grande fã deste tipo
de cozinha.
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Alessandra não é uma mulher excessivamente produzida, ainda assim irá demorar um
bom tempo a preparar-se para o jantar. Para
ela, os acessórios e os espelhos disponíveis
são importantes para verificar todos os detalhes, também graças a uma iluminação bem
estudada.

Marc continua a admirá-la, enquanto toma
um banho energizante para estar no seu máximo durante o resto do dia.
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SOLUÇÃO
PARA HOTÉIS

AUDIO IN
ROOM

C L I M AT I Z A Ç Ã O

CONTROLO
DE PRESENÇA

LIGA/DESLIGA
MODO
VENTILADOR
TEMPERATURA

PERSIANAS/
CORTINAS

CONTROL DE
ACCESOS
(Ver na página 32)

ILUMINAÇÃO
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Especialista em
tecnologia para hotéis.

Adicione outra
estrela ao seu hotel

Os hóspedes do seu hotel, valorizam, acima
dos conceitos clássicos, a tecnologia colocada ao seu dispor para melhorar seu conforto
e a sua sensação de controlo.
Graças a termostatos e botões táteis, totalmente
personalizáveis, compatíveis com a estética dos
outros mecanismos instalados e inclusive com
os seus próprios Smartphones e Tablets podem
desfrutar, entre outras coisas, da regulação de
iluminação, acesso os conteúdos multimédia,
áudio-video e controlo total do ar condicionado,
eliminando uma das principais fontes de queixas, tornando-a numa força competitiva.
É possível alcançar esse objetivo a custo
zero, dado o rápido retorno do investimento.
Além disso, a Zennio ajuda-o a melhorar as
classificações de seu hotel no Booking® e
TripAdvisor® através de um contrato de tecnologia especializada.
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SOLUÇÃO DE
DOMÓTICA
APLICADA A
HOTÉIS

Controlo de Iluminação.

Controlo de Climatização.

Todos os tipos de lâmpadas, incluindo regulação e seleção de

Qualquer sistema de aquecimento ou ar condicionado, incluindo

Medição

Estabelecimento de diferentes modos e velocidades do ven-

Medição do consumo de água com aviso prévio para manu-

Para

conforto do hóspede um comando geral para desligar
tudo com um único toque.

Desligar automático em caso de abertura da janela com aviso

Posicionamento das aberturas e fechos para evitar a radiação

Iluminação de Guia para o WC durante a noite, graças à dete-

Controlo da Umidade em áreas com alta concentração com o

cores RGB para a criação de cenários, bem como a gestão
do sistema DALI.

Eletrónica

especial para controlar cargas capacitivas conseguindo alcançar uma maior longevidade do sistema.

ção de presença em posições estratégicas, para evitar cegar
ou perturbar outros hóspedes no mesmo quarto.

ventilo-convetores, splits, fluxo refrigerante variável, feixe frio, etc.
tilador dependendo da presença do hóspede: conforto, standby, económico e proteção.
para o BMS.

fim de a reduzir nos quartos evitando maus cheiros, deterioração de mobiliário e consumo excessivo de energia.

Integração da iluminação exterior decorativa, com a de facha-

Gestão da qualidade do ar e ventilação forçada.

Cenários de boas-vindas nos quartos configuráveis ao gosto

Controlo de presença.
Algoritmo avançado de controlo da presença do hóspede, infalível para estabelecer políticas de gestão automáticas, modificáveis dinamicamente de acordo com as necessidades
específicas do hotel.

da e do terraço, num único sistema de controlo
dos diretores dos hotéis.

Desligar geral em caso de não presença de pessoas permitindo a gestão personalizada em circuitos críticos.

Gestão

de tomadas especiais: frigorifico, cafeteira, tomadas
de carga para laptops 24H com limitação de corrente.

Controle de aberturas e fechos.
Persianas, blackouts, venezianas, estores, cortinas, portões.

Proteção do mobiliário interior de acordo com a incidência solar.
Posicionamento de acordo com as necessidades da gestão
de energia.

Integração em cenários.

Cancelamento

seletivo por quarto do controlo de presença
para clientes VIP’s

Informação

disponível de forma discreta para uso exclusivo

do hotel.

Aumento da produtividade das equipas de limpeza.
Zonas Comuns.
Além dos quartos, o sistema permite o controlo integrado de
áreas nobres, como restaurantes, receções, salas de reuniões, SPA, ginásios, piscinas, terraços ao ar livre.

Gestão de energia.
do consumo de energia elétrica e da climatização
nos quartos.
tenção em caso de consumo sem a presença de hóspedes
no quarto.
solar e assim reduzir o consumo de energia.

Controlo avançados.

Através do BMS, os gerentes dos hotéis podem realizar qualquer tipo de controlo.

Os

hóspedes dentro dos quartos podem controlar todos os
elementos através dos seus smartphones ou tablets através
de APP’s proprietárias dos hotéis ou com a fornecida pela
Zennio.

Ligação ao sistema de áudio.

O usuário pode desfrutar dos seus conteúdos de áudio (Spotify®, Youtube®, ...) ligando o seu Smartphone ao sistema
usando o BlueTooth®.

Dois canais de volume independentes e ajustáveis que permi-

tem aproveitar o áudio do seu Smartphone ou a saída de TV
auxiliar no quarto e no WC.

Altifalantes ligados a um amplificador no sistema KNX da Zennio, podendo o seu volume ser gerido através do BMS.

Controlo de Acessos.
(Veja a próxima página para esta funcionalidade).

Controlo

de iluminação por presença em todos os tipos de
corredores ou salas de espera.
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Controlo de Acessos.
Sistema de funcionamento simultâneo on-line
e off-line com cópia de segurança.
Versões com RFID NFC, Bluetooth®, teclado numérico ou código QR.
Encriptação com cartões NFC Mifare Desfire, intrinsecamente seguros.
Instalado na parede sem a necessidade de
baterias.
Com Display indicador do número do quarto.
Indicação de DND e MUR.
O sistema usa a mesma estrutura de comunicação disponível no hotel: rede IP cableada e a linha bus KNX com protocolos
seguros e encriptados.
Inclui encriptação adicional entre o sistema de
leitura de cartões e o elemento de abertura
de porta sem a possibilidade de sabotagem.
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Por quê escolher os controladores
de acesso Zennio?
Oferece liberdade de escolha da fechadura
e dos outros acessórios na área da porta,
permitindo melhorar e personalizar a estética da mesma.
Informação e registo em tempo real de todos os acessos aos quartos por hóspedes
e também por funcionários.
Inclui desativação on-line de cartões ou códigos de acesso a partir da receção do hotel.
Possui visualizações e relatórios de acordo
com o tipo de usuários para os horários,
número de quartos entre outros.
Possibilidade de ligar a abertura segura do
cofre ou o mini bar dependendo do tipo de
usuário que acede o quarto.

• São personalizáveis. Permitem incluir imagens, ícones, textos e o logo do hotel para
causar a impressão estética desejada no
hotel.
• São inovadores. Incluem um display que
fornece aos hóspedes mensagens de
boas-vindas, abertura, data e hora, número do quarto, etc. e aos funcionários do hotel informam da DND, MUR, etc.
• Estão integrados com os sistemas BMS e a
domótica, permitindo realizar ações baseadas na presença do hóspede no quarto,
tais como Luzes, clima, aparelhos elétricos, MUR, DND, Check-in, etc.

Ativação de cenários ou direitos de utilização no quarto dependendo da identidade
do usuário.
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BMS Zennio.
Gestão técnica de hotéis.
O que é o BMS e para que serve?
• Building Management System é um sistema inteligente para a gestão técnica de
hotéis que permite o controlo e supervisão
centralizada de um hotel.
• Em palavras simples, significa aproveitar ao
máximo as instalações do hotel, reduzindo
o consumo de energia e fornecendo informações críticas para ajudar a fundamentar
as decisões da administração.
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Quais as vantagens, benefícios e
serviços que oferece o BMS de Zennio?

Funções do BMS da Zennio

• Relatórios de consumos por quarto, piso
ou totais, permitindo uma ação rápida, simples e automática sobre os dispositivos.

• Supervisão, monitorização e controlo das
instalações do hotel localmente e / ou
remotamente.

• Otimização de consumos e dos recursos
das instalações hoteleiras reduzindo custos entre 15-20%.

• Fornece relatórios e gráficos com histórico para a tomada de decisões da administração e gerência do hotel.

• Facilita a manutenção preventiva, minimizando acontecimentos imprevistos no
hotel.

• Deteção precoce de incidentes com alarmes para melhorar a manutenção das instalações do hotel.

• Otimização do consumo de energia. Economia de energia por quarto de hotel até
75% com retorno sobre o investimento em
menos de 1 ano.

• Identificação imediata de MUR (Make Up
Room) e DND (Do not Disturb).

• Multilingue, relatórios, plantas e layout das
instalações.

• Acesso à visualização e controlo das instalações através de perfis de usuários com
senha de acesso.

• Sistema aberto a mudanças.
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Integração com outros sistemas
independentes do hotel
O BMS Zennio pode ser integrado com outros sistemas e protocolos de gestão hoteleiro para fornecer automação, controlo e
supervisão, total e centralizado do hotel.
Os sistemas mais importantes que o BMS
Zennio integra numa única ferramenta de
gestão são:
• Sistema de comunicação, como ModBus®,
LonWorks®, Bacnet®.
• Sistemas de controlo proprietários (PMS),
como Fidelio® e Protel®.

38

ÍNDICE

39

Porque melhora a
opinião dos clientes?
• Pela incrível facilidade de uso do sistema.
• Porque melhora o conforto dos hóspedes.
• Aumenta a satisfação do cliente e leva ao
aumento do feedback positivo do hotel em
plataformas de opinião digital.

“Excelente tratamento”

“Simplesmente impressionante”

Hotel pequeno, com muita atenção a todos os detalhes. É a primeira vez que eu estive num hotel onde
predomina a domótica, é um verdadeiro luxo.

Foi uma surpresa incrível o descobrir deste magnífico hotel. Tem absolutamente tudo o que se poderia pedir, com um quarto enorme, uma limpeza
exemplar e uma cama muito espaçosa e confortável.
Muito moderno pois podemos controlar tudo pela
domótica inclusive podemos escolher a cor das
luzes no quarto.

“Muito recomendável”
Hotel recentemente inaugurado que tem quartos perfeitamente equipados e modernos, todos com domótica.

“Magnífico!”

Equipados com domótica da mais recente e moderna, as instalações estão projetadas para o conforto
do cliente e para o cuidado do meio ambiente.

Hotel íntimo, excelente o serviço dos funcionários.
Cumpre as expectativas. Quarto espaçoso e confortável. Com a tecnologia de domótica que é excelente!
Vamos voltar novamente com certeza!!!

“Simplesmente genial”

“Surpresa maravilhosa”

Foi uma ótima semana. O hotel tem um design
moderno e jovem, tudo é controlado pela domótica
(água, luz, temperatura,...), muito limpo, confortável
só a cama é que não é grande ... é gigante!

Nós ficamos neste hotel depois de conseguir uma
reserva de última hora. Ficamos surpreendidos com a
limpeza, a domótica nos quartos, o café da manhã no
quarto e o tratamento recebido. As duas estrelas são
muito curtas para este hotel.
40

“Adorável e encantador”

*Comentários obtidos sobre as soluções de automação residencial da Zennio
instaladas no MB Boutique Hotel em Nerja (Espanha).
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Benefícios para o
proprietário do hotel.
Economia de energia nos quartos de hotel
até 75% com retorno sobre investimento
em menos de 1 ano.
Melhora a experiência do utilizador.
Conforto climático garantido, melhores
condições de utilização com funções especiais ao lado da cama.
Possibilidade de inovar no acesso ao quarto por meio de Smartphone / relógio, chips,
banda magnética,...
Impacto na melhoria da perceção do quarto em plataformas de tipo e TripAdvisor® e
Booking®.
Sistema padrão extraordinariamente robusto com quase custo zero de manutenção.
Sistema aberto a alterações com design de
vanguarda, respeitando o meio ambiente.
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EXPERIÊNCIAS EM

HABITAÇÕES
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David e Maria sempre quiseram viver numa
casa com todas as mordomias mas sem renunciar ao design, que faz parte do seu estilo
de vida, muito condicionados pela intensa atividade profissional de ambos e claro por Laura, o melhor fruto da sua vida em comum.

Esta é a história que lhes interessa.
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David é jornalista, mas o seu grande hobby é
a cozinha onde ele prepara com grande sucesso e um ou outro fracasso, as suas criações para a sua família e amigos. Ele trabalha
tanto em casa como no exterior, dependendo
do tipo de reportagem em que está envolvido
e é por isso que eles gostam de aproveitar
os momentos em que estão todos juntos em
casa, porque são bastante raros.
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Maria é analista em uma empresa de consultoria financeira por isso viaja com frequência.

Entre os seus passatempos favoritos estão a
música e o teatro, onde colabora em algumas
performances locais como atriz.

Laura, a menina da casa segue os passos de
sua mãe e além de adorar tecnologia como
todas as crianças desta geração, ela tem aulas de guitarra e aparece em alguns espetáculos com a Maria.
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Com este estilo de vida, a família precisa de
uma casa muito funcional com a tecnologia
necessária para tornar tudo muito fácil a partir de qualquer lugar.
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Todos os anos fazem uma viagem de algumas semanas a algum destino que cada vez é
mais distante, felizmente que a Laura é cada
vez mais independente.

Eles ainda não decidiram onde vão este ano.
No menu está Portugal, a costa oeste dos
Estados Unidos e os países bálticos... uff, escolha difícil.
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Um requisito essencial para eles era poder
controlar a sua casa de qualquer lugar do
mundo através dos seus smartphones e tablets, porque nem sempre podem garantir
que estarão em casa.

Inclusive, podem atender as chamadas do
seu videoporteiro nos seus telemóveis onde
quer que estejam ou até se houver um alarme
técnico em casa, o que lhes confere maior
sensação de segurança.
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Afinal, é o David quem passa mais tempo
com a Laura em casa, o que causou um relacionamento muito especial entre ambos.

Às vezes, eles reveem em frente ao espelho
as lições da escola, porque David sabe que
é muito importante para a Laura aprender a
falar em público desde pequena.

58

ÍNDICE

59

Por vezes quando se encontram em casa ao
final do dia, pois não tiveram que viajar, é ocasião para falar das coisas que têm em comum
e planear o futuro, embora ambos considerem que já realizaram muitos dos seus sonhos e isso os faz sentir muito felizes.
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Ajustes finais antes de ir dormir.

Amanhã será um dia cheio de atividade e
precisam de um sono reparador para estar
no máximo. É também o aniversário da Laura que convidou os seus melhores amigos.
Como sairá ao David o bolo de chocolate gigante que lhe prometeu como presente?
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ILUMINAÇÃO

SOLUÇÃO
PARA MORADIAS

LIGA/DESLIGA
REGULAÇÃO
LED
LED RGB

CONTROLO
DE PRESENÇA
SENSORES
INUNDAÇÃO
ÚMIDADE
GÁS
TEMPERATURA
FUMO

QUALIDADE
DO AR
C L I M AT I Z A Ç Ã O
PERSIANAS
CORTINAS
TOLDOS
PORTAS
JANELAS

ABERTURA E FECHOS
64

VIDEOPORTEIRO

CONTROLO
M U LT I M É D I A

SPLIT A/C
VENTILADORES TIPO
VENTILO CONVETORES
PISO RADIANTE
RADIADORES
CALDEIRA
VENTILAÇÃO
ÍNDICE
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TECNOLOGIA
DE CONFIANÇA

O que podemos fazer por si?

Como é esteticamente?

Por que é confiança?

• Controlo de todas as funções a partir de
um único sistema baseado no padrão KNX:
fiável, robusto e comprovado em milhões
de instalações no mundo inteiro.

• Elegante, sem interruptores ou outros comandos adicionais nas paredes para diferentes funções. Um único dispositivo para
tudo.

• Controle diretamente o ar condicionado,
iluminação, persianas e toldos, qualidade
do ar, audiovisuais, acessos e a comunicação com eles, incluindo videoporteiro.

• Painéis e botões com tecnologia táctil projetada por você mesmo.

• Nós projetamos com o proprietário e / ou
os seus técnicos, o sistema de controlo para o seu projeto integrando e todos
os elementos necessários de acordo com
suas necessidades.

• Monitoriza a sua segurança e avisa-o de
qualquer risco, como fogo, inundação,
fumo, gás ou intrusão.

• Compatível com equipamentos elétricos
convencionais (tomadas, botões, tomadas
de rede, USB, telefone ou TV).

• Use o seu próprio smartphone ou Tablet
como controlo remoto dentro e fora de
casa, gratuitamente.

66

• Um Design coerente para todos os quartos
e funções.

• Ajudamos e supervisionamos o instalador
responsável pela execução do projeto.
• Certificamos
sistema.

a

instalação

correta

do

• Nós guardamos á disposição do proprietário toda a documentação do projeto.
• Nós somos responsáveis por garantias, ampliações e manutenções, libertando o promotor assim que a instalação é certificada.
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SOLUÇÃO DE
DOMÓTICA
APLICADA A
HABITAÇÕES

Controlo local e remoto da Habitação.

Controlo

O usuário pode criar os seus cenários, macros, temporizações

Estação meteorológica com sensores de vento, chuva, radia-

personalizados com deteção de luminosidade e proximidade.
Todos os dispositivos são multifuncionais.
e prioridades.

Deteção de movimento e presença para ativação de funções.
Interação com a casa a partir do exterior através da APP certificada para dispositivos móveis que também permite a receção de alarmes.

Controlo

da casa por voz com a integração da Alexa®, Siri®
ou Google®.

ção solar e temperatura externa, para o controlo avançado
de fachadas em termos de segurança, limpeza e redução do
consumo de energia.

Climatização e qualidade do ar.

Controlo integral do ar condicionado: radiadores, piso ou teto
radiante e / ou refrigerantes, aerotermia, geotermia, ventiladores, ventilo convetores, splits, painéis solares térmicos, acumuladores térmicos de água.

Iluminação.
Controlo de iluminação: lâmpadas incandescentes, fluorescentes, halógenas, LED, RGB, RGBW, DALI, 1-10VDC. On/
Off, regulação, cenários.

Controlo da ventilação forçada.
Medição e gestão da qualidade do ar: C02, VOC’s.

Gestão

Gestão e integração de sistemas audiovisuais por infraverme-

das luzes interiores de acordo com a luz natural no

exterior.

Controlo da iluminação exterior dos jardins, piscinas e outros
espaços comuns ou privados.
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Aberturas e Fechos.
de vedações motorizadas: estores, toldos, persianas, lâminas ajustáveis, portas, portões, janelas, garagens.
Subir, descer, posicionar, cenários.

Controlo local através de painéis tácteis e botões capacitivos

Multimédia.
lho, porta série ou IP.

Alarmes técnicos.
de alarmes técnicos: fumo, gases, incêndio, inundação, intrusão. Corte do fornecimento e avisos ao usuário.

Deteção

Gestão de energia.

Integração com eletrodomésticos inteligentes.
Corte da alimentação elétrica de tomadas: eletrodomésticos,

rega, tomadas ao lado de áreas de repouso noturnas para
reduzir o ruído eletromagnético.

Medição

e gestão do consumo de energético: eletricidade,
água, gás e outros, para ativação-desativação dos circuitos
de acordo com as decisões e preferências do utilizador.

Gestão de habitações para consumos quase zero.
Vídeo portaria.

Integração com o sistema de video portaria no mesmo display
de controlo, tanto ao nível do apartamento individual como
em acessos partilhados em blocos de qualquer topologia.

Abertura remota da porta através de trinco eletrónico.
Controlo de acessos a áreas públicas e privadas.
Segurança.

Integração com câmaras de vídeo.
Integração com o sistema de alarme de intrusão ligado a uma
central recetora de alarmes.

Controlo da sala de pânico.
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Testemunhos de clientes

Quais são os benefícios?
Você e a sua família vão ter a vida mais facilitada, confortável e segura.
Room 327

Você vai poupar tanto a nível energético
como a nível económico.
Você pode controlar a sua casa de qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia.
Você terá o toque de distinção, exclusividapoint
de e impacto que procura Set
para
a sua casa.
Você adicionará um valor extra à casa numa
futura venda.
Diversão. A tecnologia da Zennio é fácil de
Fan Speed
Window s
usar e divertida.

“Um produto muito fiável ao nível da funcionalidade,
com estética e acabamentos muito cuidados sem comprometer a decoração que o rodeia e com critérios de
funções de acordo com o que o cliente nos pede.”

Lofer Promotions, Barcelona.

Fudomo, Integrador, Madrid

“Nós pensamos que nos dá uma mais-valia ao vender a
casa e como marca dá-nos confiança.”
Promotor Obanos, Madrid.

“Na Gran Manzana (Granada), a domótica aumenta a
qualidade das habitações, fornece tecnologia e melhora a vida do utilizador da propriedade.”
Pedro Núñez Porras, Domonova, Sevilha.

“O suporte técnico da Zennio e a simplicidade da sua
instalação foram fatores decisivos na escolha da Zennio
nas minhas promoções.”
Carlos Pineda, Promotor, Talavera de la Reina.

“A automação residencial acrescenta, integração, funcionalidade e simplicidade na gestão e controlo das nossas casas.”
Javier Moreno, Promotor Via Célere, Madrid.
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“Tanto a estética como o preço foram decisivos para
colocar a automação residencial KNX Zennio na nossa promoção LUX DIAGONAL em Barcelona.”

“A facilidade de instalação e a durabilidade foram
determinantes na escolha da Zennio nas minhas instalações. O departamento de assistência técnica está
sempre lá quando é preciso.”
Álvaro Ugena, Integrador, Madrid.

“A Zennio dá-nos confiança e segurança. É um fabricante muito próximo e o departamento técnico está
sempre disponível quando precisamos deles.”
Domoticus, Integrador, Girona.

“Os acabamentos elegantes e bonitos e a fiabilidade
levaram-me a escolher Zennio para a minha casa.”
Ernesto Raez, particular, Toledo.

“O apoio técnico da Zennio tem sempre uma resposta rápida e precisa. Temos uma confiança absoluta
nos seus produtos e projetos.
Altamente recomendável!”
David Vila, Smartcomm, Reino Unido.
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OUTRAS
SOLUÇÕES

EDIFÍCIOS
COMERCIAIS
REDES DE
FRANCHISES
REDES DE
FILIAIS
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SOLUÇÃO DE
DOMÓTICA
APLICADA A
OUTRAS
SOLUÇÕES

Edifícios Comerciais:
Gestão integral de iluminação.
Regulação constante da iluminação em função da luminosidade exterior.
Todos os tipos de luminárias e bus como o DALI.
Gestão da climatização.

Salas de máquinas.
Unidades de tratamento de ar.
Caudal variável de ventilação.
Caudal refrigerante variável.
Chillers, ventilo convetor, splits, cassetes.
Ventilação forçada.
Controlo da qualidade do ar e humidade.
Controlo de gabinetes.
Portas, janelas, persianas, portões, toldos.
Integração com o sistema de segurança.
Presença.
Ativação de sistemas em função da presença e quantidade
de pessoas.
Controlo de acessos.
Sistema de controlo de acessos integrado no bus KNX.

Redes de Franchises:

Redes de filiais:

Franchises para Restauração, moda, decoração, materiais de

Banca, transportes, etc.
Controlo de ar condicionado, qualidade do ar, iluminação, se-

construção, etc.

Controlo do ar condicionado, qualidade do ar, iluminação, se-

gurança, estores, portões etc. Personalização de botões com
a marca do franchise.

Controlo das instalações através de tablets e smartphones.
Definição de cenários reconfiguráveis pelos diretores de franchise de acordo com as experiências com o cliente.

Estabelecimento de horários para ativações, slogans, cenários.
Gestão do consumo de energia.
Visualização e atualização detalhadas ambas local e
remotamente.

Gestão completa através das redes proprietárias do Franchise ou pelo uso de soluções na nuvem da Zennio.

Receção e administração dos comentários dos clientes com
pesquisas locais sobre o serviço e qualidade oferecidos pelos
franchisados.

Reservas on-line.
Ligação entre diferentes franchisados conectados com a rede

gurança, estores, portões etc.

Personalização de botões com a marca da empresa.
Controlo das instalações através de tablets e smartphones
Estabelecimento de horários para ativações, slogans,
cenários.

Gestão de energia e consumo.
Visualização e atualização detalhadas local e remotamente
Receção e administração dos comentários dos clientes com
pesquisas locais sobre o serviço e qualidade oferecidos.

Ativação de funções por deteção de presença de acordo com
a quantidade de pessoas.

BMS

(Building Management System). Local para gestão da
manutenção na própria filial.

BMS

(Building Management System). Controlo remoto para
gestão centralizada de várias filiais.

hoteleira.

Sistema de controlo de acesso.

Medição e gestão do consumo.

Energia, água quente e fria, gás.
BMS (Building Management System).
Local para gestão da manutenção no próprio prédio.
Gerir vários edifícios de forma centralizada remotamente.
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PRODUTOS

ÍNDICE

77

Z35
Painel táctil capacitivo com display de 3.5“, sensor de proximidade, sensor
de temperatura interno e termostato para duas áreas independentes.
Permite até 42 funções / indicadores, distribuídos por 7 páginas com
um menu de navegação. Uma proteção de ecrã com data, hora e / ou
temperatura quando o painel tátil não está em uso e o menu é exibido
automaticamente quando o utilizador se aproxima graças ao sensor de
proximidade.
O seu brilho é regulado pelo sensor de luminosidade ambiente incluído.
Além disso, incorpora 4 entradas analógico-digitais que podem ser
configuradas como entradas binárias para sensores e botões de pressão
de livre potencial, para entradas de sonda de temperatura ou para entradas
de sensores de movimento. Acessórios: sonda de temperatura, sensor de
movimento.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco
ZVI-Z35
(85.4 x 85.4 x 10 mm.)
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Z70 COM
O Z70 COM é um painel táctil capacitivo a cores com display de 7 polegadas, incluindo a integração com o videoporteiro Zennio Getface IP System.
Acompanha a estética minimalista, fornece um controlo total em casas inteligentes e uma comunicação completa com o videoporteiro, incluindo
microfone e colunas áudio. O sensor de proximidade integrado permite que a proteção de ecrã apareça quando o painel tátil não está a ser usado e
o sensor de luminosidade ajusta o brilho automaticamente.
É possível o controlo remoto a partir de smartphones e tablets através do aplicativo móvel gratuito. O Z70 COM incorpora uma sonda de
temperatura interna, termostato e 4 entradas analógico-digitais.
Inclui porta USB para download de configuração e porta Ethernet. Sistema Plug & Play sem configurações adicionais. Acessórios: sonda de
temperatura, sensor de movimento. Não é compatível com outros sistemas de videoporteiro diferentes do Zennio GetFace IP.
*Verificar disponibilidade.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco

ZVI-Z70COM
(137 x 189 x 12 mm.)
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Z41 Lite
O Z41 Lite é um painel tátil capacitivo com uma estética minimalista, onde a
simplicidade e as formas planas predominam.
O seu aspeto facilita a integração em ambientes de trabalho e doméstico,
tem um design adaptável a qualquer estilo de interior. O seu ecrã a cores de
4.1 “(3x4) facilita a sua utilização, sendo possível a sua instalação horizontal
ou vertical. As suas 96 funções de controlo permitem a comunicação
completa dentro da casa inteligente.
Inclui relógio interno com bateria e porta USB para programação. O Z41 Lite
possui duas entradas analógicas/digitais bastante uteis. Acessórios: sondas
de temperatura e sensor de movimento.

Opções de moldura:

82

Montagem encastrada:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco

Alumínio

Dourado

Cromado

Acessório
ZAC-FLTMD

ZVI-Z41LIT
(123 x 90 x 13 mm.)
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Z41 Pro
O Z41 COM é um painel táctil capacitivo com funções de comunicação
adicionais, incluindo o videoporteiro com base no Zennio Getface IP System.
Seguindo a estética minimalista e as capacidades de controlo da família
Z41 (até 96 funções disponíveis), o Z41 COM permite uma comunicação
completa em casas inteligentes, graças à integração com o videoporteiro
Zennio GetFace IP, incluindo microfone e colunas áudio. Permite o controlo
remoto por smartphones e tablets através do aplicativo móvel gratuito Z41
Remote.
Inclui, porta USB para download de configuração e porta Ethernet. Sistema
Plug & Play sem configurações adicionais. A instalação é possível na
horizontal/vertical. Não inclui entradas. Não é compatível com outros
sistemas de videoporteiro diferentes do Zennio GetFace IP.

Montagem encastrada:

Opções de moldura:

Policarbonato
Antracite

Alumínio
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Policarbonato
Prateado

Dourado

Policarbonato
Branco

Cromado

Acessório
ZAC-FLTMD

ZVI-Z41PRO
(123 x 90 x 13 mm.)

ÍNDICE

85

Z41 Remote
Ativação de cenários (Entrada,
Saída, Descanso, Trabalho,...)

O Z41 Remote é uma aplicação para visualização e controlo a partir de dispositivos móveis (smartphones e tablets).
Você pode interagir com a sua instalação de forma rápida, simples e segura remotamente de qualquer lugar e a qualquer momento! Você só
precisa ter um Z41 Pro ou Z41 COM ligado à internet.

Envio de notificações de
avisos e alarmes para
o seu dispositivo móvel
(Smartphone) em tempo real.

Gestão e controlo remoto
de ar condicionado, AVAC,
iluminação e outros sistemas.

Z41 Remote
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Z41 COM
O Z41 COM é um painel táctil capacitivo com funções de comunicação
adicionais, incluindo o videoporteiro com base no Zennio Getface IP System.
Seguindo a estética minimalista e as capacidades de controlo da família
Z41 (até 96 funções disponíveis), o Z41 COM permite uma comunicação
completa em casas inteligentes, graças à integração com o videoporteiro
Zennio GetFace IP, incluindo microfone e colunas áudio. Permite o controlo
remoto por smartphones e tablets através do aplicativo móvel gratuito Z41
Remote.
Inclui, porta USB para download de configuração e porta Ethernet. Sistema
Plug & Play sem configurações adicionais. A instalação é possível na
horizontal/vertical. Não inclui entradas. Não é compatível com outros
sistemas de videoporteiro diferentes do Zennio GetFace IP.

Opções de moldura:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Montagem encastrada:

Policarbonato
Branco

Acessório
ZAC-FLTMD

ZVI-Z41COM
(123 x 90 x 13 mm.)
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GetFace IP Video Intercom
O Zennio GetFace IP é o sistema de intercomunicação de vídeo (videoporteiro) composto por uma unidade de video-intercomunicação exterior
(com teclado, botões, leitor de cartão RFID,...) e um painel interior, tátil, o Z41 COM para receber as chamadas, permitir a comunicação com
a unidade externa e abrir a porta. Para edifícios comunitários, é necessário uma infraestrutura da rede IP para a comunicação com cada
apartamento. O Z41 COM também fornece um painel de menu completo de até 96 funções / indicadores KNX e controlo remoto através do
aplicativo remoto Z41-Remote de qualquer lugar.

ZVP-FFRA1/2/3

90

ZVP-CB1M/2M/3M
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Controle de acesso - Display IWAC
Controle de acessos personalizável para hotéis, que identifica os clientes para
acesso aos quartos ou áreas comuns através do cartão NFC, permitindo ou
negando a entrada dependendo das permissões.
O ecrã OLED 2.4” mostra o número ou o nome do quarto, além do estado não
incomodar (DND) ou limpar quarto (MUR) e aceder a mensagens em diferentes
idiomas. Cada hotel pode criar composições únicas, incluindo imagens, ícones,
textos,... que são impressos em vidro temperado de grande resistência. Este design
personalizado permite que você mostre ou oculte até 3 botões disponíveis para
uso com qualquer tipo de função, por exemplo como campainha, controlo de luz do
corredor ou funções específicas para o pessoal do hotel.
Além disso, incorpora 2 entradas digitais analógicas que podem ser configuradas
como entrada binária para sensor ou botão livre de potencial, como sonda de
temperatura ou sensor de movimento. A abertura da porta é feita através de
comunicação segura com Securel (ref. ZIO-SEC), um relé criptografado instalado
dentro da sala (área segura). Requer o Servidor Zennio.
Outros acessórios para a porta são os seguintes:
• Fechadura elétrica • Armadura para fechadura elétrica
• Gravador de cartão NFC • Cartões NFC.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

ZVI-IWACD
(81 x 81 x 9 mm.)

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco

DOOR LOCK
92

WALL LOCK
ÍNDICE
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Painéis Táteis Capacitivos Personalizáveis
Flat • Square • TMD.
Os botões capacitivos das séries TMD e Flat são totalmente personalizáveis, cumprindo os requisitos de design de qualquer
projeto de automação que exija botões com estética personalizada, seja por imagem de marca ou por coerência com a
decoração do meio envolvente.
O TMD Design é uma aplicação web a partir da qual os botões da série TMD são personalizados ao nível estético e
funcional. Podemos selecionar uma cor ou adicionar uma imagem como fundo, modificar a cor e a forma das extremidades
das zonas de pressão e dos LED’s ou incluir gráficos intuitivos. Um conjunto completo de ícones está disponível juntamente
com a possibilidade de adicionar textos para compor as zonas de toque.
Muitas combinações disponíveis para obter o seu design exclusivo impresso em vidro temperado de grande resistência.
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Flat Display. Personalizável
Painel táctil capacitivo retro iluminado da família Flat, com sensor de
proximidade, design plano (9 mm) e personalização total.
Permite criar composições únicas, incluindo imagens, ícones, textos ou
logotipos, que são impressos num vidro temperado de alta resistência. O
controlo do quarto é simples com os 5 botões disponíveis e até 8 indicadores
podem ser exibidos no seu display de 2,4 “. Os ícones retro iluminados dos
botões regulam o seu brilho com o sensor de luminosidade ambiente já
incluído, quando o utilizador não é detetado pelo sensor de proximidade.
O Painel plano inclui uma sonda de temperatura interna e termostato, bem
como 2 entradas analógicas digitais que podem ser configuradas para
sensores e botões de pressão de livre potencial, sondas de temperatura
ou sensores de movimento. Acessórios: sonda de temperatura, sensor de
movimento.
*Verificar disponibilidade.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco
ZVI-FD
(81 x 81 x 9 mm.)
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Flat 1/2/4/6. Personalizável
Pulsadores capacitivos retroiluminados de la familia Flat, con detector de
proximidad, diseño plano (9mm) y totalmente personalizables.
Cualquiera puede crear composiciones únicas incluyendo imágenes, iconos,
textos. Su personalización está basada en una impresión profesional sobre
cristal templado de gran resistencia. Existen modelos de 1, 2, 4 y 6 botones
con funciones configurables e iconos retroiluminados, los cuales regulan su
brillo con el sensor de luminosidad ambiente y se atenúan cuando el usuario
no es detectado por el sensor de proximidad.
Flat 1/2/4/6 incorpora una sonda interna de temperatura y termostato,
además de 2 entradas analógico-digitales que pueden ser configuradas
como entrada binaria para sensor o pulsador libre de potencial, como sonda
de temperatura o sensor de movimiento. Accesorios: Sondas de temperatura,
sensor de movimiento.
*Verificar disponibilidade.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco
ZVI-F4
(81 x 81 x 9 mm.)
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ZVI-F1
(81 x 81 x 9 mm.)

100

ZVI-F2
(81 x 81 x 9 mm.)

ZVI-F4
(81 x 81 x 9 mm.)

ZVI-F6
(81 x 81 x 9 mm.)
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Flat 1/2/4/6. Design Standard

Cores disponíveis:

Opções disponíveis:

ZVI-F1
(81 x 81 x 9 mm.)
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Flat 55 Display. Personalizável
Painel táctil capacitivo retro iluminado da família Flat, com sensor de
proximidade, design plano (9 mm) e personalização total.
Permite criar composições únicas, incluindo imagens, ícones, textos ou
logotipos, que são impressos num vidro temperado de alta resistência. O
controlo do quarto é simples com os 5 botões disponíveis e até 8 indicadores
podem ser exibidos no seu display de 2,4 “. Os ícones retro iluminados dos
botões regulam o seu brilho com o sensor de luminosidade ambiente já
incluído, quando o utilizador não é detetado pelo sensor de proximidade.
O Painel plano inclui uma sonda de temperatura interna e termostato, bem
como 2 entradas analógicas digitais que podem ser configuradas para
sensores e botões de pressão de livre potencial, sondas de temperatura
ou sensores de movimento. Acessórios: sonda de temperatura, sensor de
movimento.
*Verificar disponibilidade.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco
ZVI-F55D
(55 x 55 x 9 mm.)
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Flat 55 X1/X2/X4. Personalizável
Botões tácteis capacitivos retro iluminados da família Flat, com sensor de
proximidade, design plano (9mm) e personalização total.
Permite criar composições únicas, incluindo imagens, ícones, textos ou logotipos,
que são impressos num vidro temperado de alta resistência.
Existem modelos com botões configuráveis de 1, 2, 4 ou 6 e ícones retro
iluminados, que regulam o seu brilho com o sensor de luminosidade ambiente
já incluído, quando o utilizador não é detetado pelo sensor de proximidade. Flat
1/2/4/6 incorpora uma sonda de temperatura interna e termostato, bem como 2
entradas analógicas digitais que podem ser configuradas para sensores e botões
de pressão de livre potencial, sondas de temperatura ou sensores de movimento.
Acessórios: sonda de temperatura, sensor de movimento.
*Verificar disponibilidade.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco
ZVI-F55X2
(55 x 55 x 9 mm.)
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ZVI-F55X1
(55 x 55 x 9 mm.)

108

ZVI-F55X2
(55 x 55 x 9 mm.)

ZVI-F55X4
(55 x 55 x 9 mm.)

ZVI-F55X1
(55 x 55 x 9 mm.)
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Flat55 X1/X2/X4. Design Standard

Cores disponíveis:

Opções disponíveis:

ZVI-F55X4
(51 x 51 x 9 mm.)
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Presentia W0/W1/W2
Detetor de presença para montagem em parede, com área de deteção de 180º e
até 10 metros de alcance.
Inclui vários canais configuráveis para controlo de iluminação comutada
dependendo de um limiar de luminosidade ou dependendo apenas da deteção
de presença. É possível ajustar a sensibilidade de cada sensor de forma
independente. A configuração mestre / escravo permite o uso de vários
detetores para espaços maiores.
*Verificar disponibilidade.

Opções disponíveis:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco

ZPD-W10
(81 x 81 x 9 mm.)
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Square TMD-Display. Personalizável
Square TMD-Display é um botão táctil capacitivo com 5 botões multifunção e
um display retro iluminado de 1,8 “.
Totalmente personalizável para obter o aspeto estético desejado em
qualquer ambiente. Permite criar composições únicas, incluindo imagens,
ícones, textos. A sua personalização é aplicada através de uma impressão
profissional em vidro temperado de grande resistência. O design
personalizado é complementado com um quadro de policarbonato de alta
qualidade que envolve as suas extremidades.
O Square TMD-Display permite-lhe que defina a função de cada um dos
seus botões e indicadores existentes no display. Também inclui função de
termostato com sensor de temperatura integrado e duas entradas analógicodigitais de grande utilidade. Acessórios: sondas de temperatura e sensor de
movimento.

Opções de moldura:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Montagem encastrada:

Policarbonato
Branco

Acessório
ZAC-FLSQTMD

ZVI-SQTMDD
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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Square TMD-Dsiplay instalado no Panorama Hotel & Resort (ilha de Sotra - Noruega): www.panoramahotell.no
Localizado na Ilha de Sotra na Noruega, é um hotel cuidadosamente desenhado para oferecer aos hóspedes um conceito de natureza, relaxamento
e conforto. O Hotel remodelou alguns dos seus quartos e equipou-os com painéis Square TMD-Display, que permitem aos hospedes regular a
iluminação e a temperatura dos quarto, melhorando o seu conforto.
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Square TMD. Personalizável
O TMD quadrado é um botão capacitivo, multifunções, disponível com 1, 2, 4
ou 6 botões.
O Square TMD é um botão KNX com teclas capacitivas que satisfazem os
requisitos de qualquer projeto graças à sua total personalização: podem-se
criar composições únicas, como, incluir imagens, ícones, textos ou logotipos.
Esta personalização é impressa num vidro temperado de alta resistência com
um acabamento em policarbonato nas extremidades.
Square TMD 1, 2, 4 ou 6 permite selecionar a função para cada botão e
inclui também a função de termostato, sonda de temperatura interna e duas
entradas analógicas / digitais. Acessórios: sonda de temperatura e sensor de
movimento.

Opções de moldura:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Montagem encastrada:

Policarbonato
Branco

Acessório
ZAC-FLTMD

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

Cores disponíveis:

Opções disponíveis:

ZVI-SQTMD2-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD Display One. Personalizável
O TMD-Display One é um botão KNX com um display de 1,8” retro iluminado,
que causará uma impressão estética e tecnológica em qualquer ambiente.
Podem-se criar composições únicas, que podem incluir imagens, ícones,
textos ou logotipos. Esta personalização é impressa num vidro temperado de
alta resistência.
O TMD-Display One é capaz de controlar clima, áudio, persianas, luzes,...
através de um painel de toque intuitivo e moderno com 8 botões.
Inclui também função de termostato, sonda de temperatura interna e duas
entradas analógicas / digitais. Acessórios: sondas de temperatura e sensor
de movimento.

Opções de moldura:

Policarbonato
Antracite

Montagem encastrada:

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco

Acessório
ZAC-FLTMD

TMD-Display One instalado no Portal Hills Hotel (Maiorca-Espanha): www.portal-hills.com
Alumínio

Dourado

Cromado

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

Portal Hills, localizado em Maiorca, oferece uma experiência única e inesquecível de conforto e
relaxamento para hóspedes que apreciam arquitetura e design.
Este hotel com interiores desenhados por Luc Van Acker está equipado com um TMD-Display
One em cada quarto, mantendo a identidade do Hotel e o bom gosto.
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TMD-Display instalado no
Panorama Hotel & Resort.
(Ilha de Sotra - Noruega).
Www.panoramahotell.no
126

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. Personalizável
O TMD-Display View é um botão KNX com um visor de 1,8” retro iluminado
que causará uma impressão estética e tecnológica em qualquer ambiente.
Permite gerir o clima, áudio, persianas, luzes,... graças às suas 32 funções
distribuídas em até 4 páginas, que são acessíveis ao pressionar ou deslizar
na área central do painel.
O TMD-Display inclui também a função de termostato, sonda de temperatura
interna e duas entradas analógicas / digitais de grande utilidade.
A sua personalização é impressa num vidro temperado de alta resistência
com um acabamento gráfico perfeito. Acessórios: sondas de temperatura e
sensor de movimento.

Opções de moldura:

Montagem encastrada:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco

Alumínio

Dourado

Cromado
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Acessório
ZAC-FLTMD

ZVI-TMDV
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Display View. Design Standard

Cores disponíveis:

Opções disponíveis:

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. Personalizável
O TMD Plus é um botão capacitivo KNX que satisfaz os requisitos de design
de qualquer projeto graças à sua total personalização.
É possível criar composições únicas, que podem incluir imagens, ícones,
textos ou logotipos, permitindo uma instalação vertical ou horizontal. Esta
personalização é impressa num vidro temperado de alta resistência.
Quatro, seis ou oito botões são os formatos disponíveis, que podem ter
funções individuais ou em pares, personalizados com indicadores LED. O
TMD Plus possui 5 LEDS que podem ser usados como botões adicionais
para atribuir funções diretas. Inclui também função de termostato, sonda de
temperatura interna e duas entradas analógicas / digitais. Acessórios: sonda
de temperatura e sensor de movimento.

Opções de moldura:

Montagem encastrada:

Policarbonato
Antracite

Policarbonato
Prateado

Policarbonato
Branco

Alumínio

Dourado

Cromado
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Acessório
ZAC-FLTMD

ZVI-TMDP4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD Plus está instalado na sede da Wargaming (Nicosia
- Chipre): www.wargaming.com
Localizado no Chipre, é globalmente o maior provedor
de jogos de guerra online.
O edifício acomoda departamentos globais da empresa
equipados com comutadores TMD Plus para comandar
as luzes, cortinas, persianas ..., e providenciar ao seu
pessoal um ambiente de trabalho confortável.

ZVI-TMDP6
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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ZVI-TMDP4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Plus. Design Standard

Cores disponíveis:

Opções disponíveis:

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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Atuador Multifunção
(90 x 69 x 37 mm.)

MINiBOX 20 / 40 (QUATRO) / 25 / 45

ZIO-MN40
ZIO-MN20

Atuador Multifunção

ZIO-MN45

Atuador multifunções para calha DIN (2 módulos) com 2/4 saídas (16
A C-load) que permite múltiplas configurações tais como canais de
estores, saídas individuais ou mesmo controlador de ventilo convetores
de 2 tubos (apenas o modelo ZIO-MN40) Permite o controlo manual das
suas saídas graças aos botões frontais e inclui um módulo de função
lógica. Os modelos ZIO-MN25 e ZIO-MN45 têm também 5 entradas
analógicas digitais que podem ser configuradas como entradas binárias
para sensores e botões de pressão de livre potencial, assim como
para entradas de sonda de temperatura ou entradas de sensores de
movimento, bem como quatro termostatos para controlo de temperatura.
Acessórios: sondas de temperatura, sensor de movimento e adaptadores
de estores AC/DC.

inBOX 24
Atuador multifunções para montagem embutida com 2 saídas (16A C-Load) que permite
múltiplas configurações como canal de estores ou saídas individuais. Permite o controlo
manual das suas saídas e inclui 4 termostatos, 10 funções lógicas independentes e função
Master-Light. Além disso, tem 4 entradas analógico-digitais que podem ser configuradas
como entradas binárias para sensores e botões de pressão de livre potencial, assim como
para entradas de sonda de temperatura ou entradas de sensores de movimento. Acessórios:
sondas de temperatura, sensor de movimento e adaptadores de estores AC/DC.
ZIO-IB24 (52 x 47 x 28 mm.)

ZIO-MN25

MAXinBOX 66
Atuador multifunções para calha DIN (4,5 módulos) com 6 saídas (16A C-load)
que permite múltiplas configurações como canais de estores ou saídas individuais.
Permite o controlo manual das saídas graças aos botões frontais. Inclui 10 funções
lógicas independentes. Além disso, incorpora 6 entradas digitais analógicas
que podem ser configuradas como entradas binárias para sensores e botões de
pressão de livre de potencial, assim como para entradas de sonda de temperatura
ou entradas de sensores de movimento. Incluí quatro termostatos para controlo
de temperatura. Acessórios: sondas de temperatura, sensor de movimento e
adaptadores de estores AC/DC

inBOX 20
Atuador multifunções para montagem embutida com 2 saídas
(16A C-Load) que permite múltiplas configurações como canal de
estores ou saídas individuais. Permite o controlo manual das suas
saídas e inclui 10 funções lógicas independentes. Acessórios:
adaptadores de estores AC/DC.

ZIO-IB20 (52 x 47 x 27 mm.)

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

138

ÍNDICE

139

Atuador Multifunção

Atuadores de Estores
MAXinBOX SHUTTER 8CH

MAXinBOX 24

Shutter Coupler 1CH

Atuador de estores para
calha DIN (8 módulos)
Inclui um módulo com 20
funções lógicas e permite
o controlo manual das
saídas com indicação de
estado através de LEDs.
Acessórios: adaptadores
de estores AC/DC.

Atuador KNX multifunções para calha DIN (12 módulos) que permite
múltiplas configurações de até 12 canais de estores ou até 24 saídas
independentes de 16A (cargas capacitivas suportadas) ou até 6
blocos de controlo de ventilo convetores a 2 tubos. Permite o controlo
manual das saídas graças aos botões frontais. Os indicadores
LED podem mostrar o estado das saídas. Inclui 30 funções lógicas
independentes para ampliar a versatilidade da automação no sistema
KNX. Acessórios: adaptadores de estores AC/DC.
*Verificar disponibilidade.

Conversor de Estores
AC / DC para calha DIN
(2 módulos), permite
converter uma saída de
estores AC numa saída CC
para controlar os estores
12/24VDC.

ZIO-MB24 (90 x 60 x 210 mm.)

MAXinBOX 16 Plus
MAXinBOX 8 Plus
Atuador multifunções para calha DIN (4,5
módulos) com 8 saídas (16A C-Load) que
permite múltiplas configurações como
canais de estores, saídas individuais
ou como blocos de controlo de ventilo
convetores de 2 tubos. Permite o
controlo manual das saídas graças aos
botões frontais. Inclui 20 funções lógicas
independentes. Acessórios: adaptadores
de estores AC/DC.

ZIO-MB16P
(90 x 60 x 140 mm.)

Atuador multifunções para
calha DIN (8 módulos) com
16 saídas (16A C-Load) que
permite múltiplas configurações
como canais de estores, saídas
individuais ou como blocos de
controlo de ventilo convetores a 2
tubos. Permite o controlo manual
das saídas graças aos botões
frontais. Inclui 20 funções lógicas
independentes. Acessórios:
adaptadores de estores AC/DC.

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

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

Shutter Coupler 2CH

MAXinBOX SHUTTER 4CH

Conversor de estores AC / DC
para calha DIN (2 módulos)
permite converter duas saídas
de estores AC para saídas
DC para controlar os estores
12/24VDC.

Atuador de estores para calha DIN
(4,5 módulos) Inclui um módulo
com 20 funções lógicas e permite
o controlo manual das saídas com
indicação de estado através de
LEDs. Acessórios: adaptadores de
estores AC/DC.

ZIO-MB8P (90 x 60 x 80 mm.)

ZIO-MBSHU4
(90 x 60 x 80 mm.)
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ZAC-SHUC2C
(90 x 69 x 37 mm.)
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Regulação de intensidade luminosa

Regulação de intensidade luminosa
Lumento C3

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

DIMinBOX DX2
Atuador Universal de regulação da intensidade luminosa (RLC, LED, CFL) para calha DIN (4,5módulos):
2 canais até 310W ou 1 canal para 600W a 230VAC (2 canais até 200W ou 1 canal para 400W a 110125VAC). Deteção automática do tipo de carga (RLC). Curvas de regulação configuráveis para LED e CFL.
Permite o controlo manual das saídas graças aos botões frontais. Inclui 10 funções lógicas independentes.
Além disso, incorpora 2 entradas analógicas digitais que podem ser configuradas como entradas binárias
para sensores e botões de pressão lives de potencial, como entradas de sonda de temperatura ou como
entradas de sensores de movimento. Deteção de erros: curto-circuito, sobretensão, sobreaquecimento,
frequência anómala, falha na tensão de alimentação, erro de parametrização. Acessórios: sondas de
temperatura e sensor de movimento.
ZDI-DBDX2
(90 x 60 x 80 mm.)

Lumento C4

Lumento C3 / C4 é um Dimmer de LED’s com regulação de corrente constante. Possui um
botão de teste manual para verificar o funcionamento dos canais. Seleção de corrente máxima
com parâmetros e seletor manual: 220, 300, 350, 500, 550, 630, 700 ou 750, 900 e 1000 mA.
Lumento C3. 3 canais que podem ser configurados como 3 canais independentes ou 1 canal
RGB. Lumento C4. 4 canais que podem ser configurados como 4 canais independentes, 1
canal RGBW ou 1 canal RGB + 1 canal individual.

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

Lumento X3 / X4 é um Dimmer de LED’s com regulação de tensão constante de 12 a 24
V através da modulação de largura de pulso (PWM). Possui um botão de teste manual
para verificar o funcionamento dos canais. Até 2,5 A por canal. Lumento X3. 3 canais,
configuráveis como 3 canais independentes ou 1 canal RGB. Lumento X4. 4 canais,
configuráveis como 4 canais independentes ou 1 canal RGBW.

inBOX DIM

ZDI-IBD (52 x 47 x 28 mm.)

Lumento X3

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

Lumento X4

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

Lumento DX4

Atuador universal de regulação da intensidade luminosa (RLC, LED, CFL) para
montagem embutida com um canal até 250W a 230VAC (200W a 110-125VAC). Deteção
automática de tipo de carga (RLC). Curvas de regulação configuráveis para LED e CFL.
Permite o controlo manual das saídas graças aos botões frontais. Inclui 10 funções
lógicas independentes. Além disso, incorpora 2 entradas analógicas digitais que podem
ser configuradas como entradas binárias para sensores e botões de pressão livres de
potencial, como entradas de sonda de temperatura ou como entradas de sensores de
movimento. Deteção de erro: curto-circuito, sobretensão, sobreaquecimento, frequência
anómala e falha na tensão de alimentação. Acessórios: sondas de temperatura e sensor
de movimento.

Dimmer de LED’s com 4 canais (RGBW ou canais individuais) com regulação de
tensão constante e montagem em calha DIN (4,5 módulos). Os canais de regulação
podem ser configurados como 4 canais independentes, 1 canal RGBW ou 1 canal RGB
+ 1 canal individual. Inclui 6 entradas multifuncionais digitais analógicas que podem
ser configuradas como entradas binárias para sensores e botões de pressão de livre
potencial ou como entradas de sensores de movimento. Possui botões de teste manual
para verificar o funcionamento dos canais. Fonte de alimentação: 12-30VDC. Corrente
máxima por canal: 6A. Acessórios: sensor de movimento.
ZDI-RGBDX4
(90 x 60 x 80 mm.)
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DALI - Variadores de Iluminação (Dimmers)

Climatização

DALIBOX Interface 64/32
MAXinBOX FANCOIL 2CH2P
MAXinBOX FANCOIL 4CH2P

Interface KNX-DALI para calha DIN (4,5 módulos) permite controlar até 64
balastros DALI independentes, que podem ser associados até 32 grupos. Inclui
ecrã para endereçamento facilitado quando um balastro é substituído e também
para ajudar a atribuir balastros aos grupos. Dispõe de indicadores de erro
independentes para cada balastro.

Atuador para calha DIN (4,5 / 8 unidades) para
controlar ventiladores do tipo ventilo convetor até
2/4 unidades de ventilo convetor a 2 tubos. Inclui
um módulo com 20 funções lógicas e permite o
controlo manual das saídas com indicação de
estado através de LED’s.

DALIBOX BROADCAST 4CH
Gateway KNX-DALI para calha DIN (4,5 módulos) permite controlar
até 4 canais e até 20 balastros, com ordens broadcast e até 10
cenários ou sequências configuráveis para cada canal. Permite o
controlo manual e tem LED’s de estado para cada canal.

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

ZCL-2XFC2P
(90 x 60 x 80 mm.)

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

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

Atuador para calha DIN (4,5 módulos) para controlar ventiladores do tipo
ventilo convetor de 2 até 4 unidades com válvula tudo-nada ou 3 pontos
(apenas disponível para 2 tubos) e até três velocidades do ventilador,
para calha DIN (4,5 módulos). Inclui 2 saídas de relé independentes de 16
AC-Load. Também possui 6 entradas analógicas digitais que podem ser
configuradas como entradas binárias multifunções, para sensores e botões
de pressão livres de potencial, como entradas de sensores de temperatura
ou como entradas de sensores de movimento. Inclui a função Master Light,
um módulo de 10 funções lógicas e permite o controlo manual das saídas
com indicação de estado por LED’s. Acessórios: sondas de temperatura e
sensor de movimento.

DALIBOX BROADCAST 6CH
Gateway KNX-DALI para calha DIN (4,5 módulos) permite controlar
até 6 canais e até 20 balastros, com ordens broadcast e até 10
cenários ou sequências configuráveis para cada canal. Permite o
controlo manual e tem LED’s de estado para cada canal.

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

ZDI-DLB6
(90 x 60 x 80 mm.)
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Climatização

Climatização
MAXinBOX FC 0-10V FAN

HeatingBOX 230V 4X
HeatingBOX 230V 8X

IRSC - IRSC ZONE

Atuador para sistemas de climatização baseados em tubos de água que permite o
controlo de 4 e até 8 saídas para válvulas on / off alimentadas a 230VAC por meio de
triac com proteção contra curto-circuito. Inclui um termostato independente para cada
saída e um módulo com 10 funções lógicas. Permite o controlo manual das saídas com
indicação de estado através de LED’s.

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

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

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

ZoningBOX 4

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

Multiroom Climate Controller - MCC
Controlador de climatização até 14 quartos com um termostato
independente em cada quarto que funciona de acordo com
o estado do quarto: vendido / não vendido / ocupado / não
ocupado. Permite uma configuração dinâmica de instalações de
serviços, tais como hotéis, hospitais, etc., onde é necessário o
controlo central com um BMS (Building Management System).
Função mestre / escravo se for necessário uma unidade
redundante.

ZoningBOX 6
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ZCL-FC010F
(90 x 60 x 80 mm.)

MAXinBOX FC 0-10V VALVE

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

Atuador para calha DIN (4,5 módulos) para controlar ventiladores do tipo ventilo
convetores de 2 ou 4 tubos, com válvulas controladas a 0-10 V. Tem quatro saídas de relé
de carga C de 16 A que permitem o controlar até 4 velocidades de ventilação ou podem
ser usadas como saídas individuais. Possui 4 entradas analógicas digitais que podem ser
configuradas como entradas binárias multifunções, para sensores e botões de pressão
livres de potencial, como entradas de sensores de temperatura ou como entradas de
sensores de movimento. Inclui 2 termostatos, um módulo de 10 funções lógicas e permite
o controlo manual das saídas com indicação de estado por LED’s. Montagem em calha
DIN (4,5 módulos). Acessórios: sondas de temperatura e sensor de movimento.

Atuador para calha DIN (4,5 módulos) para sistemas de ar condicionado por zonas.
Controla grelhas motorizadas de 12 / 24VDC de 4 até 6 zonas (até 2 grelhas por zona).
Permite gerir a temperatura até 12 zonas com módulos ZoningBOX 4/6 para ativar as zonas
adicionais. Permite gerir sistemas de climatização de ar condicionado por condutas (até
duas unidades): on / off, set-point, modo, velocidade do ventilador de acordo com as zonas
ativadas. Controlo manual das saídas e indicadores LED de movimento das grelhas.

ZCL-ZB6 (90 x 60 x 80 mm.)

Módulo de controlo de ar
condicionado. O IRSC é um
controlador infravermelho
para máquinas de Ar
condicionado. É possível
integrar mais de 300
modelos de unidades de Ar
condicionado de diferentes
fabricantes numa instalação
KNX. O transmissor de
infravermelho está incluído.

Atuador para calha DIN (4,5 módulos)
permite controlar ventiladores do tipo
Ventilo convetor de 2 ou 4 tubos, com
válvulas Abre/Fecha e com controlo de
velocidades por 0-10VDC. Inclui 4 saídas
de relé multifunções (16A C-Load), que
podem ser usadas para o controlo de
válvulas todo-nada ou para outro propósito.
Possui 4 entradas analógicas digitais que
podem ser configuradas como entradas
binárias multifunções, para sensores e
botões de pressão livres de potencial, como
entradas de sensores de temperatura ou
como entradas de sensores de movimento.
Inclui 2 termostatos e 10 funções lógicas.
Controlo manual das saídas e indicação de
estado por LED’s. Acessórios: sondas de
temperatura e sensor de movimento.

ZCL-FC010V
(90 x 60 x 80 mm.)
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Interfaces de Climatização

Interfaces de Climatização

KLIC-DI. DAIKIN

KLIC-DA. DAIKIN

Interface KNX para o sistema de Ar
Condicionado industrial Daikin, a ser
instalado em calha DIN (2 módulos). O
KLIC-DI é um interface de comunicação
bidirecional para a integração das
máquinas de ar-condicionado industriais
e comerciais Daikin no KNX.

Interface KNX para o sistema de
Ar Condicionado Daikin Altherma,
a ser instalado em calha DIN (2
Módulos). O KLIC-DA é um interface
de comunicação bidirecional para
a integração das máquinas Daikin
Altherma no KNX.

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

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

ZCL-FJ
(39 x 39 x 10,5 mm.)

KLIC-FJ. FUJITSU

KLIC-TS. TOSHIBA

É uma gateway da Zennio para
o controlo bidirecional dos
aparelhos de ar condicionado da
Fujitsu, General e Hiyasu. Inclui
3 entradas digitais analógicas
para sondas de temperatura,
sensor de movimento ou
contatos binários livres de
potencial (botões, sensores
ou interruptores) e 10 funções
lógicas. Acessórios: sondas
de temperatura e sensor de
movimento.
*Consultar disponibilidade

É uma gateway da Zennio para
o controlo bidirecional dos
aparelhos de ar condicionado
da Toshiba. Inclui 3 entradas
digitais analógicas para sondas
de temperatura, sensor de
movimento ou contatos binários
livres de potencial (botões,
sensores ou interruptores) e 10
funções lógicas. Acessórios:
sondas de temperatura e sensor
de movimento.
*Consultar disponibilidade

KLIC-DD3. DAIKIN

KLIC-MITT. MITSUBISHI

Interface KNX para o sistema de Ar Condicionado Daikin doméstico. O
KLIC-DD3 é um interface de comunicação bidirecional para a integração
das máquinas da série doméstica da Daikin no KNX. Inclui 3 entradas
digitais analógicas para sondas de temperatura, sensor de movimento ou
contatos binários livres de potencial (botões, sensores ou interruptores)
e 10 funções lógicas. Acessórios: sondas de temperatura e sensor de
movimento.
ZCL-DD3
(45 x 45 x 14 mm.)
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ZCL-TS
(39 x 39 x 10,5 mm.)

É uma gateway da Zennio para o controlo bidirecional dos aparelhos de
ar condicionado da Mitsubishi Electric através do conector do terminal
de TI do sistema KNX. Inclui 3 entradas digitais analógicas para sondas
de temperatura, sensor de movimento ou contatos binários livres de
potencial (botões, sensores ou interruptores) e 10 funções lógicas.
Acessórios: sondas de temperatura e sensor de movimento.
ZCL-MITT
(39 x 39 x 10,5 mm.)
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Interfaces Universais

Sensores de entrada, multifunções

BIN 2X
Interface universal com 2 entradas binárias / saídas LED.
BIN 2X é um módulo com 2 canais configuráveis como entradas binárias ou saídas
LED. As entradas binárias podem ser configuradas como sensores, interruptores ou
botões de pressão livres de potencial. As saídas binárias podem ser usadas para
indicadores de LED de baixa corrente. Instalação em caixa de aparelhagem.

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

RailQUAD 8
Módulo de 8 entradas analógico-digitais para calha DIN (2 módulos). As entradas analógico-digitais
podem ser configuradas como entradas binárias multifuncionais para sensores e botões de pressão livres
de potencial, como entradas de sensores de temperatura ou entradas de sensores de movimento. Inclui
termostatos de oito zonas para o controlo de circuitos de frio / calor. Acessórios: sondas de temperatura e
sensor de movimento.

BIN 4X
Interface universal com 4 entradas binárias / saídas LED.
BIN 4X é um módulo com 4 canais configuráveis como entradas binárias ou saídas
LED. As entradas binárias podem ser configuradas como sensores, interruptores ou
botões de pressão livres de potencial. As saídas binárias podem ser usadas para
indicadores de LED de baixa corrente. Instalação em caixa de aparelhagem.

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

QUAD Plus
ZIO-BIN4X
(39 x 39 x 10,5 mm.)

Módulo de 4 entradas analógico-digitais para instalação em caixa de aparelhagem.
As entradas analógico-digitais podem ser configuradas como entradas binárias
multifuncionais para sensores e botões de pressão livre de potencial, como
entradas de sensores de temperatura ou entradas de sensores de movimento. Inclui
termostatos de 4 zonas para o controlo de circuitos de frio / calor. Acessórios: sondas
de temperatura e sensor de movimento.

BIN 44

ZIO-BIN44
(39 x 39 x 10,5 mm.)
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Interface universal com 4 entradas binárias e 4 saídas LED.
O BIN 44 é um módulo com 4 canais configuráveis como entradas binárias e
4 saídas LED. As entradas binárias podem ser configuradas como sensores,
interruptores ou botões de pressão livres de potencial. As saídas binárias podem
ser usadas para indicadores de LED de baixa corrente. Instalação em caixa de
aparelhagem.

ZIO-QUADP
(39 x 39 x 14 mm.)
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Sensores e Acessórios
SQ-AmbienT
Este acessório completa a família Square Zennio, para manter uma estética uniforme integrando as
sondas de temperatura numa solução que acrescenta beleza á técnica. Embora as versões padrão
estejam disponíveis nas três cores usuais (branco, antracite e prata), também é possível personalizar
o design, assim como toda a família TMD.
* Verifique a disponibilidade para design personalizável.

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

Sensor de movimento com limiar de luminosidade
O detetor de movimento com tecnologia de deteção por infravermelhos é complementado por um
sensor de luz integrado que melhora a funcionalidade do dispositivo (ZN1IO-DETEC-P). É ligado
diretamente a todos os dispositivos Zennio através das entradas analógico-digitais (veja a folha de
características), sendo possível a expansão da área de deteção de movimento instalando apenas
dois sensores em paralelo na mesma entrada. Simples de instalar e de pequenas dimensões.

Sensores KNX
Flat Sensato
Sensor de temperatura e humidade KNX para montagem embutida de design plano. Realiza
a medição da temperatura ambiente, humidade relativa e cálculo do ponto de condensação
para o envio de alarmes de humidade, temperatura e condensação. O indicador LED mostra o
estado da humidade relativa atual. Inclui 10 funções lógicas e 2 entradas analógicas a digitais
que podem ser configuradas como entradas binárias multifuncionais, para sensores e botões
livres de potencial, como entradas de sensores de temperatura ou como entradas de sensores
de movimento. Disponível em cores padrão de branco, antracite e prata. Acessórios: sondas de
temperatura e sensor de movimento.
Opções
disponíveis:

Preto

Prateado

Branco

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

Sensor de Movimento
ZN1IO-DETEC-P
ZN1IO-DETEC-X
Ø 48.9 mm.

Detetor de movimento com tecnologia de deteção por infravermelhos (ZN1IO-DETEC-X). É ligado
diretamente aos dispositivos Zennio com módulo de entradas analógico-digitais para o detetor de
movimento incluído (veja a folha de características), sendo possível a expansão da área de deteção
de movimento instalando apenas dois sensores em paralelo na mesma entrada. Simples de instalar
e pequenas dimensões.

Presentia C
Detetor de presença com sensor de luminosidade para instalação no teto, com área de
deteção de 360º e até 30 metros de diâmetro. Inclui vários canais configuráveis para
regulação de iluminação constante, controlo de iluminação comutada de acordo com um
limiar de luminosidade ou somente de deteção de presença. É possível ajustar a sensibilidade
de cada sensor de forma independente e calibrar o brilho para o plano de trabalho. A
configuração mestre / escravo permite o uso de vários detetores para espaços maiores.
Instalação embutida ou superfície (acessório incluído).
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Sondas de Temperatura
Sondas de temperatura, disponíveis em aço e epoxi.
Aço: 1,5m. (-30ºC a 125ºC). ZN1AC-NTC68S.
Cabo rígido epoxy: 2,3m. (-30ºC a 90ºC). ZAC-NTC68F.
Epoxy: 1,5m. (-30ºC a 90ºC). ZAC-NTC68E.

ZPD-C30L (Ø 83.5 mm.)
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Interfaces áudio/vídeo

Poupança Energética KNX
ZN1AC-CST120

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

IRSC-OPEN

SKX-OPEN / ADVANCE

KES Plus

Interface unidirecional para IR
com protocolo aberto. IRSC
OPEN é uma interface de
comunicação IR unidirecional
com protocolo aberto. Programa
de aplicação para controle de
áudio e vídeo. O transmissor de
infravermelho incluído.

Interface KNX para RS-232.
Configuração avançada. SKX Advance
é um interface de comunicação
bidirecional KNX-RS232, que permite a
integração de dispositivos externos no
KNX. Requer conhecimento prévio do
protocolo proprietário, através da porta
serial RS232. Cabo RS232 incluído.

Medidor de energia elétrica Zennio KNX para sistemas monofásicos
ou trifásicos. Pode medir e notificar no sistema KNX, não só a energia
consumida ou produzida (KWh), mas também o custo associado de acordo
com 6 tarifas diferentes, notifica também sobre as emissões de CO2,
potência instantânea e reativa, fator de potência e outras informações
relacionadas com a utilização da energia elétrica no edifício. Os alarmes e as
notificações podem ser configurados como avisos quando a potência excede
os limites estabelecidos, permite por exemplo desligar os sistemas com
pouca prioridade para reduzir o consumo. Além disso, 10 funções lógicas são
adicionadas para ampliar a versatilidade das automações no sistema KNX.
Acessório: transformador de corrente ZN1AC-CST60 e ZAC-CST120.

ZN1RX-SKXOPEN
(45 x 45 x 14 mm.)

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

AudioInRoom

ZMU-AUIR
(45 x 45 x 14 mm.)

KCI. Interface KNX para contadores de consumo

Sistema de áudio KNX que permite a reprodução de
música a partir de um dispositivo móvel via Bluetooth
ou a partir de uma entrada de áudio auxiliar, com dois
canais estéreo de 7W ou 20W. Acessórios: Colunas
áudio de 5” 7W ou 20W.
*Consultar a disponibilidade
ZRX-KCI4S0
(90 x 69 x 37 mm.)
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O KNX Consumption Interface (KCI) é o interface Zennio KNX para quatro contadores de energia de consumo
com saídas a impulso do tipo S0 para monitorizar no Bus KNX o consumo de eletricidade (energia e potência),
água e / ou gás (volume e caudal). Inclui uma bateria substituível que permite a gravação dos impulsos S0 em
memória durante uma falha de energia e recupera o consumo real quando volta a energia. Os indicadores LED
permitem ao utilizador verificar a existência da comunicação através do cada canal S0, bem como o estato da
bateria (bateria fraca e / ou falta de bateria), que também é disponibilizado no Bus KNX. Dispositivo de montagem
em calha DIN (2 módulos).
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Equipamentos de sistema

Equipamentos de sistema

KNX-IP Router PLess

KNX-IP Interface PLess

ZENNIO KNX-IP Router PLess pode funcionar
como um acoplador de linha ou área com base
num backbone ou linha principal IP, usando o
padrão KNXnet / IP Routing. Também permite
programar ou monitorizar um dispositivo a
partir de uma rede IP (PC, BMS ...), usando
o protocolo KNXnet / IP Tunneling (até 4
conexões simultâneas). Não é necessária
nenhuma fonte de alimentação externa ou
PoE.

A interface ZENNIO KNX-IP
PLESS permite a programação ou
monitorização de um dispositivo ligado
à sua sub-rede KNX TP (linha ou área)
de uma rede IP (PC, BMS ...) usando
o protocolo KNXnet / IP Tunneling
(até 4 conexões simultâneas). Não
é necessária nenhuma fonte de
alimentação externa ou PoE.

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

ZPS-320HIC110
ZPS-320HIC230
Fonte de alimentação KNX (29VDC, bobina incluída) com
alimentação auxiliar de 29VDC de 320mA no total. Tem
LED’s para indicar funcionamento, sobretensão e curtocircuito, bem como botão de reinicialização. Tensão de
alimentação 230 / 110V ~ 50 / 60Hz. Instalação em calha
DIN 4,5 módulos.
ZPS-320HIC110
(90 x 60 x 80 mm.)

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

ZPS-320HIC230 (90 x 60 x 80 mm.)

ZPS-640HIC110
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1SY-LCTP
(90 x 70 x 35 mm.)
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Zennio Linecoupler

KNX USB Interface

Para ligar linhas KNX ou áreas
com isolamento galvânico. Filtra
os telegramas para reduzir o
tráfego. Pode ser usado como
um repetidor de linha.

Programador de instalações KNX
por porta USB. Inclui LED’s para
mostrar o estado da ligação KNX
com o dispositivo USB. Também
permite monitorizar a instalação
do KNX via ETS.

ZN1PS-160MPA

ZN1PS-160MPA
(90 x 60 x 35 mm.)
ZN1SY-USBP
(90 x 71 x 36 mm.)

Fonte de alimentação KNX
(29VDC, bobina incluída) com
alimentação auxiliar de 29VDC
que fornece até 160mA de
energia para o BUS KNX e até
250mA no total. Esta fonte de
alimentação é suficiente para
alimentar os dispositivos de
uma pequena instalação KNX.
Tensão de alimentação de
230V ~ 50 / 60Hz. Instalação em
calha DIN 2 unidades.

ZPS-640HIC110
ZPS-640HIC230
Fonte de alimentação KNX
(29VDC, bobina incluída) com
alimentação auxiliar de 29VDC de
640mA. Tem LED’s para indicar
funcionamento, sobretensão e
curto-circuito, bem como botão
de reinicialização. Tensão de
alimentação 230 / 110V ~ 50 /
60Hz. Instalação em calha DIN
4,5 módulos.

ZPS-640HIC230
(90 x 60 x 80 mm.)
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Todas as marcas registadas ou direitos de
qualquer tipo, nomes registados, logotipos
ou emblemas, usados 
ou citados neste
catálogo, são propriedade de seus respetivos
proprietários.
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