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Účinnost je klíčem
k úspěchu moderních
budov

Řízení budov
musí být jednoduché
a inteligentní
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Představení systému KNX

Snadno realizované
inteligentní řízení
budov!
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KNX spojuje všechny aktuální  
požadavky do jednoho systému

Úspory Komfort

BezpečnostFlexibilita

KNX kombinuje moderní 
technologie budov v jed-
nom systému

Systém KNX roste 
společně s požadavky 
zákazníků

Řízení budov technologiemi 
budoucnosti

Spínání a stmívání
osvětlení,
volitelné scény

Zabezpečovací, kamerový
a protipožární systém

Ovládání pomocí
chytrého telefonu, 
tabletu, počítače nebo 
dálkového ovladače

 

Ovládací tlačítka, dotykové
displeje, čidla pohybu

Komunikace s dalšími
technologiemi, vzdálený
přístup k objektu

Přístupový systém,
domovní telefon,
A/V a multimédia

Měření spotřeby
energie, Time
management

            Řízení stínící
         techniky, čidla
povětrnostních podmínek

Regulace vytápění,
chlazení, ventilace
a klimatizace

Efektivita nákladů 
Zapojení všech systémů budovy do inteligentní sítě 

může zabránit zbytečnému plýtvání a přispět k udr-

žitelnému snižování provozních nákladů. Systémy 

s technologií KNX jsou schopné se modulárně 

rozšiřovat, takže i po dlouhé době zůstávají „ušité 

na míru“.

Bezpečnost 
Aby se uživatelé budovy cítili co nejbezpečněji, 

musí být technologie budovy schopna rychle 

a inteligentně reagovat na každou situaci – a to 

kdykoliv, nezávisle na tom, zda v budově jsou či 

nejsou lidé.

Komfort 

Každý dnes od svého osobního i pracovního života 

očekává více komfortu a pohodlí. Lidé hledají pře-

devším praktická řešení s jednoduchým a nenároč-

ným ovládáním, která jim zpříjemní a usnadní život 

i práci a ušetří jejich čas.

Flexibilita 
Abychom mohli budovu flexibilně využívat po ně-

kolik desetiletí, musí být možné její funkce jedno-

duše, a z hlediska nákladů efektivně, přizpůsobovat 

aktuálním požadavkům uživatelů – aniž by bylo 

nutné sekat do zdí a tahat nové kabely.

KNX je inteligentní řídicí systém pro všechny typy budov – od rodinných domů až 
po rozsáhlé kancelářské komplexy. Jeho nasazení je vhodné všude tam, kde aktiv-
ně žijeme a pracujeme. Obsáhlý sortiment KNX produktů od společnosti Schneider 
Electric Vám umožňuje vytvářet flexibilní, energeticky efektivní, komfortní a bezpečná 
řešení, která vyhoví všem Vašim individuálním požadavkům. Mezi výhody těchto řeše-
ní patří, mimo jiné, jednoduché naplánování, instalace a provoz.
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KNX nabízí přesvědčivou flexibilitu a úsporu nákladů. Pro novostavby i rekonstruované 
objekty, pro domácnosti, kanceláře, hotely i veřejné budovy platí, že instalace KNX se 
snadno rozšiřují a jsou schopné se neustále přizpůsobovat novým požadavkům.

Výhody moderního řízení budov 
se systémem KNX

Větší bezpečnost, komfort a efektivita 
pro všechny typy budov

Čím rozsáhlejší je 
nasazení systému, 
tím větší je jeho 
účinnost

a snazšímu rozšiřování celého systému. Software 

ETS (Engineering Tool Software) zajišťuje jednodu-

chý, rychlý a efektivní proces plánování, instalace 

a konfigurace systému KNX.

Flexibilita a rozšiřitelnost
Se systémem KNX je nenáročná i změna způso-

bu využití instalace. Instalaci je možné kdykoliv 

přizpůsobit novým požadavkům nebo budoucím 

technologiím. Do stávajícího sběrnicového systému 

můžete integrovat další komponenty bez nároč-

ných zásahů do elektroinstalace.

Nízké provozní náklady
KNX umožňuje dlouhodobé snižování provozních 

nákladů budovy, jelikož hlídá, aby se zátěže, jako je 

klimatizace, topení a světla, zapínaly pouze tehdy, 

kdy je to třeba. Zátěže jsou řízeny automaticky 

na základě

časových programů nebo na základě pokynů 

z detektorů pohybu a přítomnosti. Zejména u kan-

celářských a veřejných budov lze tímto způsobem 

ušetřit ohromné množství energie.

Úspora času 
Propojení všech komponent na jedné sběrnici 

usnadňuje pokládání kabelů, zjednodušuje orga-

nizaci kabeláže a přispívá k lepšímu pochopení 

Komfort a bezpečnost v domácnosti
V domácnostech je kladen důraz především 

na komfortní ovládání a vysokou úroveň bezpeč-

nosti. KNX pohodlným způsobem propojuje různé 

technologické systémy a vytváří z nich komfortní, 

jednoduše ovladatelná řešení s inteligentními funk-

cemi pro situace, kdy v domě nikdo není. Inteligent-

ní ovládání světel a světelných scén dává obyvate-

lům pocit bezpečí v průběhu celého dne i noci.

Možnosti KNX navíc nekončí za hranicemi pozem-

ku. Mnoho funkcí mohou uživatelé ovládat přes in-

ternet z mobilu nebo PC.

Flexibilita a účinnost v kancelářích a veřej-
ných budovách
U komerčních budov je rozhodující především fle-

xibilita a nákladová efektivita. Vzhledem k velkému 

množství místností používaných k mnoha různým 

účelům nabízí kancelářské a veřejné budovy mno-

ho příležitostí ke snížení spotřeby energie.

Řídicí systém budovy je možné zcela přizpůsobit 

chování uživatelů a v případě potřeby ho jedno-

duše a bez velkých výdajů změnit, aby vyhovoval 

aktuálním požadavkům.
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Řešení KNX zcela automaticky regulují pracovní prostředí v kanceláři, a tím usnadňují 
každodenní práci uživatelů a šetří energii. Možnost přizpůsobit osvětlení, topení a kli-
matizaci konkrétní situaci znamená, že v kanceláři se trvale udržují optimální pracovní 
podmínky. Funkce automatického vypínání zátěží zajišťuje, aby nedocházelo k zbyteč-
nému plýtvání.

Perfektní pracovní podmínky

Open office Zasedací místnosti
Flexibilní řízení osvětlení
V kancelářích typu open office je zcela běžné, že 

zaměstnanci neopouštějí pracoviště najednou, ale 

jednotlivě nebo po skupinách. Detektory přítom-

nosti nad jednotlivými sektory kanceláře zjistí, že 

v daném úseku již nikdo nepracuje, a automaticky 

vypnou světla. Funkce konstantní intenzity osvět-

lení zajišťuje od rána do večera ideální světelné 

podmínky.

Prezentační režim stisknutím tlačítka
Se systémem KNX je příprava prezentace neuvěři-

telně jednoduchá. Stisknete jedno tlačítko a ztlumí 

se všechna světla v místnosti, stáhnou se žaluzie, 

vyjede promítací plátno, zapnou se reproduktory 

a topení nebo klimatizace se nastaví na požadova-

nou teplotu. A pokud se jednání protáhne, senzory 

CO2 automaticky aktivují ventilaci.

spaceLYnk KNX tlačítkový panel 
KNX Multitouch Pro

KNX detektor přítomnosti 
ARGUS

Instalace KNX
v kanceláři zvyšuje
úroveň komfortu
a současně šetří
energii
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KNX tlačítkový panel 
s regulátorem teploty 
místnosti

Detektor pohybu 
pro zapuštěnou montáž

V domácnostech zvyšují moderní instalace KNX kvalitu života, protože zajišťují jedno-
dušší, pohodlnější a současně bezpečnější a úspornější provoz.

Bezpečné a komfortní bydlení

Obývací pokoj
Individuální životní komfort
Ať už plánujete strávit Váš večer hraním her, sledo-

váním televize, čtením nebo plánujete pozvat své 

přátele, předvolená scéna KNX Vám může každou 

takovouto situaci ještě více zpříjemnit. Stisknu-

tím jediného tlačítka můžete aktivovat všechny 

požadované funkce najednou: žaluzie se stáhnou, 

zapne se vhodně nastavené osvětlení pro navození 

pohody a klimatizace nebo topení zajistí příjemnou 

teplotu. Na konci večera tlačítkem všechny funkce 

vypnete a dům se přepne do úsporného nočního 

režimu.

KNX nabízí různé režimy 
řízení: automatický, ma-
nuální nebo mobilní

Vstup do domu
Vetší bezpečnost a centralizované funkce
Když při odchodu z domova budete moci rychle 

zkontrolovat, zda je vše v pořádku, budete celý 

den klidnější. Dotykový panel U.motion ve vstupní 

chodbě poskytuje přehled o stavu domu a nabízí 

centrální ovládané funkce, jako je „simulace pří-

tomnosti“ a „centrální vypínání“. S těmito funkcemi 

můžete ovládat vybrané zátěže jako např. světla 

nebo zařízení zapojená do zásuvek. Pokud právě 

nejste doma a venku svítí silné slunce nebo zuří 

bouřka, senzory systému automaticky aktivují 

markýzy a žaluzie v příslušných zónách tak, aby 

ochránily Váš majetek.

User 1

Previous

Floor Plan

Kitchen

Living Room

Bedroom

Bathroom

Nursery

21.4°

60%

UUsseerr 11

Previous

Floor Plan

Kitchen

Living Room

Bedroom

Bathroom

Nursery

21.4°

60%

U.motion Klient, Dotykový panel 10”
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Jako globální standard v systému řízení budov, KNX má jedinečný přínos pro všechny 
uživatele. Inteligentním propojením distribuovaných systémových komponent na jed-
né sběrnici získáte nejen více funkcí než u konvenční instalace, ale také ohromný 
potenciál ve smyslu energetické účinnosti, bezpečnosti a komfortu.

Systémové řízení budovy

Oborový standard je zárukou budoucí
využitelnosti
KNX je světový otevřený standard pro technologie 

domácností a budov. V Evropě je KNX zanesen 

v normách CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-

1 a 13321-2, mezinárodně pak v normě ISO/IEC 

14543-3. V Číně odpovídá normě GB/Z 20965 

a v USA normě ANSI/ ASHRAE 135.

KNX je tedy celosvětově uznávaný i používaný 

standard. Všechny výrobky KNX od všech výrob-

ců mají certifikaci asociace KNX. To znamená, 

že všechny výrobky KNX různých výrobců jsou 

vzájemně kompatibilní, a že budou tedy využitelné 

i v budoucnosti. Software ETS (Engineering Tool 

Software) zajišťuje jednoduché plánování projektů 

i zprovoznění všech výrobků s certifikací KNX.

Úspěšný systém v číslech
V roce 2016 KNX podporovalo přes 400 výrob-

ců v 39 zemích světa – to mluví samo za sebe. 

Jedním z 378 školicích středisek prošlo již více než 

52 000 uživatelů. Systémem KNX, jeho výzku-

mem a vývojem, se v akademické oblasti zabývá 

přes 126 vědeckých partnerů ve 33 zemích světa. 

Systém KNX ve světě nabírá stále více na síle, již 

bylo realizováno bezpočet projektů v řádu dese-

titisíců, což odpovídá milionům nainstalovaných 

zařízení KNX. Z toho pohledu je KNX prověřeným 

systémem se zaručenou budoucností.

Silný partner pro řešení KNX
Schneider Electric, světový specialista na řešení 

energetické účinnosti, nabízí ucelenou řadu pro-

duktů KNX – od designových vypínačů/ovladačů 

pro místnosti/prostory až po všechny potřebné 

systémové prvky do rozváděčů. Všechna řešení 

pro úsporu energie mohou být vzájemně vyladě-

na tak, aby vznikl ten správný systém pro každou 

situaci.

KNX zaručuje 
kompatibilitu všech 
komponent

KNX – Technologie s budoucností
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230 V
BUS

Časovač Tlačítkový
panel

Detektor
 pohybu

Snímač
 větru

 Termostat Stmívač Žaluziové
  tlačítko

Detektor
 pohybu

Snímač 
větru

Jedna sběrnice pro maximální efektivitu
U konvenční elektroinstalace musíte před zahá-

jením stavebních prací specifikovat, jak a odkud bu-

dou systémy budovy ovládány. Instalace KNX jsou 

flexibilní, protože všechny funkce je možné kdykoliv 

libovolně měnit a rozšiřovat.

Princip inteligentní sběrnice

Dvouvodičová instalační sběrnice vedená paralel-

ně s 230 V napájecími kabely propojuje všechna 

zařízení a systémy domu a přenáší řídicí signály. 

Sběrnice má vysoké přenosové rychlosti a nejvyšší 

úroveň odolnosti proti rušení.

Jednoduše inteligent-
ní: instalační sběrnice 
přenáší všechny řídicí 
signály budovy

Konvenční řešení:
Mnoho samostatných systémů, méně flexibility

Inteligentní řešení KNX:
Sběrnice zajišťuje všechny řídicí funkce pro maximální 
flexibilitu

U konvenčních elektroinstalací je ovládání obvykle realizováno přes napájecí kabely. 
To znamená, že každá funkce potřebuje vlastní řídicí kabel. Inteligentní řešení vznik-
ne, když všechny řídicí signály v budově svedeme na sběrnici, což nám v budoucnu 
umožní snadno provádět změny.
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Systémové zařízení a přístroje
Zajišťují základní funkcionalitu systému. Tvoří je 

zdroje pro napájení sběrnice, propojovací jednotky 

jednotlivých sběrnicových segmentů a rozhraní 

pro připojení programovacích zařízení.

Senzory
Senzory jsou startovním bodem každé akce, jelikož 

sbírají údaje a odesílají je na sběrnici jako datové 

telegramy. Těmito údaji mohou být např. pokojová 

teplota, pohyb osob, rychlost větru nebo ručně 

zadané pokyny.

Akční členy
Přijímají data a provádějí akce. Mohou např. ovládat 

žaluzie, stmívat světla nebo ovládat topení a klima-

tizaci.

Komponenty systému

Systém KNX je modu-
lární a flexibilní

Všechna zařízení instalace KNX jsou propojena sběrnicí a mohou si tak vyměňovat 
data. Funkce jednotlivých zařízení sběrnice je určena jejich projektovým plánem, kte-
rý může být později kdykoliv pozměňován a přizpůsobován.

 S
EN

ZO

RY       AKČN
Í                SYSTÉMOVÉ

 ČLEN
Y      PŘÍSTROJE

 

PŘÍSTROJE 

SYSTÉMOVÉ 
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Senzory (výběr)

Snímač rychlosti větruBinární vstupyTlačítkový panel 
KNX

Detektor pohybu Regulátor pokojové 
teploty

Brána KNX DALI

Akční členy (výběr)

Stmívací akční členSpínací akční člen Akční člen topení Žaluziový akční člen

Systémové přístroje (výběr)

Napájecí zdroj sběrnice Logický modul KNX Liniová spojkaRozhraní USB 
REG-K

IP Router  Wiser for KNX
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Úspora energie už pou-
hou vizualizací spotřeby

Ukládání a vyhodnocování energetických 

údajů

Energetické údaje lze měřit a zaznamenávat, a pak 

je zobrazovat v grafech. Čím delší je doba zázna-

mu energetických údajů, tím přesněji lze budovu 

Energetická účinnost se systémy 
KNX a U.motion

Komplexní správa spotřeby energie

Schneider Electric – přední dodavatel řešení pro ří-

zení spotřeby energie – nabízí velký rozsah ener-

getických řešení, která lze dokonale kombinovat se 

systémem U.motion. Vše pochází z jednoho zdroje, 

takže kompatibilita je zajištěna. LifeSpace Man-

agement je komplexní řešení, které lze přizpůsobit 

individuálnímu požadavku každého zákazníka. 

Měření a vizualizace – první krok k úspo-

rám

Energetická účinnost začíná jasnou vizualizací 

všech hodnot spotřeby energie. Studie ukázaly, že 

prostá vizualizace hodnot spotřeby energie vyzývá 

uživatele ke změně jejich chování – úspory mohou 

dosáhnout až 10 %!

vyhodnotit z energetického hlediska. Zařízení 

s vysokou spotřebou energie lze snadno identi-

fikovat, a jejich spotřebu okamžitě optimalizovat 

pomocí systému U.motion. Řízení spotřeby energie 

pomocí systému U.motion se vyplatí – Vám i Vašim 

zákazníkům.

User 2

Today Yesterday Week Month Year

2000

1500

1000

500

0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

Microwave

250 W
Display Compare Scope Display Compare Scope

Cooker

1.210 W

Previous

Consumption

Loads

UUsseerr 22

Today Yesterday Week Month Year

2000

1500

1000

500

0
0.0.00 1.1.00 2.2.00 3.3.00 4.4.00 5.5.00 6.6.00 7.7.00 8.8.00 9.9.00 1010.0.0 1111.0.0 1212.0.0 1313.0.0

Microwave

Display Compare Scope Display Compare Scope

Cooker

Previous

Consumption

Loads

U.motion Touch 10  
Vizualizace spotřeby energie

Úspora energie není jen otázkou přesvědčení, ale také nákladový faktor, který šetří 
peníze Vašim zákazníkům. U.motion nabízí optimální základ pro energetickou účin-
nost, a podle potřeby jej lze rozšířit o další komponenty.
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Zlepšení začíná rozhodnutím, co měřit

Trumfem řešení LifeSpace Management se systémem U.motion je flexibilita. 

Společnost Schneider Electric nabízí řešení pro všechny koncepce a scénáře 

energetické účinnosti a energetických úspor. Kombinace spínacích akčních 

členů s detekcí proudu nebo elektroměru KNX spolu s individuálně nastave-

ných spínačů pomáhá Vašim zákazníkům šetřit energii.

Monitorování s vysokou přesností

Elektroměr KNX umožňuje měřit energii s třídou přesnosti 1 pro samostatné 

zařízení i jejich skupinu. Měří celkovou a periodickou spotřebu energie, stejně 

jako okamžitý výkon, a poskytuje 8 různých prahových hodnot pro alarm. Když 

spotřeba překročí předem nastavenou mez, lze odeslat příkazy pro spínání 

nebo stmívání nebo aktivovat scény KNX. Příkazy lze v případě potřeby opatřit 

nastavitelným zpožděním. Alarmy lze odesílat na U.motion i v případě poklesu 

výkonu, např. když chlazení serveru klesne pod nastavené meze.

Příklad použití

KNX

Modbus

do hlavního 
rozvodu

Plyn Spotřebiče

světla v jídelně

světla v obýv. 
pokoji

světla 
v ložnici

U.motion  
Touch 10

iEM3150

SmartLink

Měřící brána 
KNX

Elektroměr 
KNX

Spínací akční člen

KNX a Modbus: inteligentní kombinace

Brána KNX Metering Gateway kombinuje přednosti otevřeného standardu 

Modbus s inteligentním řízením budov KNX. Naměřené hodnoty až deseti 

měřičů s rozhraním Modbus a připojených modulů SIM pro záznam spotřeby 

plynu a vody lze integrovat do systému KNX Energy Management pro komplex-

ní analýzu spotřeby.

User 2
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Staňte se správcem budovy  
Vašich zákazníků

Flexibilita hned od počátku
KNX nabízí největší možnou flexibilitu pro budoucí 

využití prostor již ve fázi plánování nové budovy. 

Tímto způsobem lze např. uzpůsobit zasedací 

místnosti různým účelům - od konferencí po pre-

zentace. KNX umožňuje také jednoduše rekonfi-

gurovat nastavení scén při stěhování jednotlivých 

zaměstnanců.

Změna využití místností a podlaží
Pro rodinné domy, kancelářské komplexy, ale také 

hotely platí, že struktura KNX se snadno adaptuje 

a rozšiřuje v reakci na změnu účelu využití nebo 

Flexibilita pro přítomnost i budoucnost

rozvržení místností, aniž by bylo nutné použít nové 

instalační kabely. To platí pro úpravu jednotlivých 

nových funkcí i tvorbu nových centrálních funkcí. 

Atraktivním místem pro instalaci systémů KNX jsou 

zejména funkční budovy, které mohou být snadno 

vybaveny dle potřeb nového uživatele a díky 

tomu se snadno prodávají nebo pronajímají. Díky 

pohodlné konfiguraci prostřednictvím nástroje ETS 

je možné rychle, jednoduše a nenákladně měnit 

funkce jednotlivých místností i celých podlaží.

U soukromých i komerčních objektů je flexibilita vysoce žádaným artiklem. Potřeby se 
neustále mění a to má vliv na elektroinstalaci. Zejména v těchto případech se hodí, 
když můžete využít výhody, které Vám přináší flexibilní řídicí systémy budov.

Konfigurace KNX se může 
snadno a nenákladně 
změnit
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Výnosnost pro Vaše zákazníky

Rozhodujícím faktorem nákladové efektivity instalací KNX jsou průběžné provozní 
náklady a zejména pořizovací náklady v porovnání s konvenčními systémy. Pokud jde 
o požadovanou funkcionalitu, KNX nabízí o mnoho více oproti konveční instalaci. Po-
kud požadujete více funkcí, KNX se vyplatí o to více.

V dlouhodobém 
horizontu Vám KNX 
může ušetřit až 30 % 
provozních nákladů

  Efektivní a výnosné pro Vaše zákazníkyPro porovnání pořizovacích nákladů systému KNX 

a konvenční instalace je třeba zohlednit požado-

vané funkce. I jednoduché scény lze často levněji 

implementovat se systémem KNX než s konvenční 

instalací. Dále je třeba pamatovat na provozní 

náklady. Jak jde čas, požadavky na řízení budov 

se budou měnit. Rodinné domy budou postupně 

obývány několika generacemi a místnosti v ko-

merčních objektech budou měnit svůj účel využití 

kvůli reorganizaci nebo střídání nájemníků.

Zatímco změna účelu využití nebo rozšiřování kon-

veční instalace je komplikovaný a náročný proces. 

Flexibilita systému KNX umožňuje realizovat změny 

bez větších obtíží. KNX otevírá dveře k celé řadě 

úspor v oblasti provozních nákladů budovy. Výše 

těchto úspor, ať už v oblasti poptávkou řízeného 

osvětlení nebo řízení energií, je stanovena intenzi-

tou využívání.

Náklady konvenční 
instalace

Náklady
KNX
instalace

Úspora 
nákladů

Čas

Náklady
v %

Návrh, nápad,
�nance Plánování

25 %

Pořizovací náklady: 25 % Provozní náklady: 75 %

Fáze
výstavby Fáze užívání
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Intuitivní uživatelské rozhraní
Známé systémové prvky, akční členy a senzory KNX jsou nyní doplněny novým dotykovým panelem KNX 

Multitouch Pro a tlačítkovým panelem KNX Pro - dvě nová uživatelská rozhraní, která poskytují více funkcí 

a flexibilitu než běžná řada multifunkčních tlačítek. Jsou také snadno instalovatelné a pověřené, což vám 

ušetří drahocenný čas.

V kontaktu s komfortem 

KNX Multitouch Pro a tlačítkový panel KNX Pro představují perfektní doplněk 

moderního bytu, který perfektně sedí s rámečky D-Life. Při návrhu uživatelské-

ho rozhraní byl kladen důraz na intuitivní a jednoduché ovládání, které známe 

z chytrých telefonů či tabletů. Díky nové generaci KNX ovládačů nabízí společ-

nost Schneider Electric perfektní kombinaci designu a snadného ovládání

KNX Multitouch Pro 

a Tlačítkový panel KNX Pro,  

D-Life Metal, nickel metallic
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KNX Multitouch Pro

Tlačítkový panel KNX Pro

Přecházení mezi hlavními funkcemi pomocí posunutí.

Doplňující symboly pro použití s podkladovou fólií

Thermostat

24°C
20°C

Lighting Shutter

Nový dotykový panel KNX Multitouch Pro vyniká 

zejména díky výjimečnému designu. Jednotlivé 

funkce se ovládají stejným způsobem, na který 

jste zvyklí z chytrých telefonů a tabletů. Posunu-

tím nebo přejetím jednoduše a intuitivně vybíráte 

jednu z až osmi hlavních obrazovek. Na výběr jsou 

dva typy uživatelského rozhraní: vertikální a oválné 

rozložení obrazovky nebo kombinace obojího.

Speciální vlastnosti produktu:

• Senzor přiblížení: podsvícení displeje je 

automaticky aktivováno po přiblížení ruky

• Funkce rozpoznání gest: ovládání vybraných 

funkcí specifickými gesty. 

• Nastavitelný spořič obrazovky: možnost volby 

vlastní grafiky, např. logo společnosti.

Jedinečný design a intuitivní ovládání jsou vlastnos-

ti, které soustřeďují nový tlačítkový panel KNX Pro 

na to, co je nezbytné.

Jednotlivé zóny citlivé na dotek jsou podsvíceny 

symboly jednotlivých funkcí přes průsvitnou plochu 

krytu ovládače. Toto provedení podtrhuje origina-

litu nové řady. Kryt je k dispozici ve všech barvách 

v řadě Systém D-Life.

Až čtyři funkce pro ovládání osvětlení, žaluzií, scén 

mohou být vyvolány pomocí tlačítkového panelu 

KNX Pro. V kombinaci s KNX Multitouch Pro jsou 

k dispozici intuitivní a všestranné ovládače pro do-

mov nebo komerční prostory.

Přizpůsobitelný

V balení tlačítkového panelu KNX Pro je přiložena 

sada fólií se symboly. Tyto fólie umožňují jasně 

a přehledně označit uživatelem nastavené funkce. 

Prázdné fólie umožňují přidání dalších symbolů 

podle potřeby.

Ovládání osvětlení – 
Oválný režim  
obrazovky 
Umožňuje vypnutí 
a zapnutí a zároveň 
stmívání v rozsahu  
0 až 100 %

Lighting Lighting

Ovládání osvětle-
ní – Vertikální režim 
obrazovky  
Umožňuje ovládat 
dvě funkce na jedné 
obrazovce
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Instalace a zprovoznění
Řada nových ovládačů přináší úplně nový přístup k plánování, zprovoznění a instalaci. Jednodušší, rychlejší 

a flexibilnější.

Funkce, které budete vy a vaši zákazníci milovat

Dříve bylo nutné vybrat vhodný typ ovládacích prvků a k nim přiřadit jednotlivé funkce. Plánování s novými 

ovládači KNX je nyní zjednodušené. Nyní potřebujeme pouze dva prvky, KNX Multitouch Pro a tlačítkový 

panel KNX Pro, abychom uspokojili potřeby většiny pokojů z pohledu počtu funkcí. Přiřazení požadovaných 

funkcí je možné až v momentě zprovoznění.

Expresní nastavení dovoluje snadné navržení projektu. Často používané funkce jsou předuloženy v ETS 

aplikaci. Kdykoliv může být změněna pozice tlačítek bez rizika ztráty skupinových adres. Napájecí zdroj 

není pro KNX Multitouch Pro ani tlačítkový panel KNX Pro nutný. Oba prvky jsou napájeny ze sběrnice.

ETS expresní nastavení pro tlačítkový panel KNX Pro.
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Flexibilní v každém detailu

KNX tlačítkový panel 
1násobný plus

KNX tlačítko 1násobné KNX tlačítko 1násobné 
s potiskem 1/0

KNX tlačítko 2násobné 
s potiskem 1/0 a šipkami 
nahoru a dolů

KNX tlačítkový panel 2ná-
sobný plus

KNX tlačítko 2násobné

KNX tlačítkový panel 4ná-
sobný plus

KNX tlačítkový panel 
4násobný plus s IČ přijí-
mačem

KNX tlačítkový panel 2ná-
sobný plus, s regulátorem 
teploty v místnosti

Komfort, bezpečí a flexibilita jsou spojeny v produktech Schneider Electric, které 
nabízí pestrou škálou designů a různých funkcí. Požadavky a přání každého zákazníka 
budou snadno uspokojeny, počínaje pohybovými detektory až po dotykový panel.

Příklad: Merten System M

KNX ARGUS detektor 
pohybu 180, pro zapuště-
nou montáž

KNX ARGUS detektor 
pohybu 180/2,20 m, 
pro zapuštěnou montáž

KNX ARGUS detektor 
přítomnosti, 
pro zapuštěnou montáž

KNX detektory pohybu 
a přítomnosti

Tlačítka

Tlačítkové panely 
KNX
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Příklad: Merten System M

KNX Multitouch Pro Tlačítkový panel KNX Pro

Tlačítka KNX

Příklad: Unica

KNX tlačítko

KNX detektor pohybu

KNX tlačítko, 
2násobné

KNX tlačítko s IČ přijíma-
čem

KNX regulátor teploty 
v místnosti

KNX detektory pohybu 
a přítomnosti

Tlačítka KNX

Příklad: Merten System Design D-Life

KNX Multitouch Pro  Tlačítkový panel KNX Pro

Tlačítka KNX
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Inovace
InSideControl

Wiser for KNX | spaceLYnk

Obohaťte KNX o další úroveň komfortu
Systém Schneider Electric InSideControl změní 

Váš smartphone nebo tablet na dálkový ovladač 

budovy. Aplikace je vhodná pro domácnosti nebo 

malé kancelářské budovy, novostavby i rozšíření 

stávajících instalací KNX. Aplikace umožňuje, mimo 

jiné, ovládat světla a teplotu, spouštět scény nebo 

zobrazit informace o spotřebě energie.

Domácí automatizace 
Automatizace budov
Schneider Electric nově nabízí dva logické kont-

roléry pro domovní automatizaci a pro prostředí 

budov. Ty podporují různé standardy a protokoly 

pro zvýšení komfortu a monitoring spotřeby ener-

gie. Oba jsou optimalizovány pro určitý typ  

budov: • Wiser for KNX pro domácí automatizaci • 

spaceLYnk pro automatizaci rozsáhlejších budov.

Dostupné na běžně 
používaných platformách

Wiser for KNX a spaceLYnk 
jsou připraveny komuniko-
vat s mnoha protokoly

Garden Entrance

Living Room TV Room

Bedroom Nursery

Bathroom Library

InSideControl Online

G

InSideCCoonntrol



24 KNX katalog 
Systémy řízení budov

KNX
Přehled  
napájecích zdrojů KNX sběrnice

KNX napájecí zdroje REG‑K KNX napájecí zdroje REG‑K  
se vstupem pro záložní napájení

Katalogové číslo MTN684032 MTN684064 MTN683832 MTN683890

Výstupní proud 320 mA 640 mA 320 mA 640 mA

Maximální počet přístrojů na sběrnici 32 64 32 64

Vstupní napětí, 50‑60 Hz AC 110-230 V AC 110-230 V

Výstupní napětí DC 30 V DC 30 V

Šířka přístroje 4 moduly 4 moduly

Ztrátový tepelný výkon 3,4 W 6 W 3,4 W 6 W

Vstupy a signalizace

LED signálka při překročení maximálního proudu

Resetovací tlačítko pro odpojení napájecí sběrnice

Vstup pro záložní napájecí zdroj, katalog. číslo MTN683901 —
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Systémy řízení budov

KNX
Systémové přístroje

KNX napájecí zdroj REG‑K/320 mA KNX napájecí zdroj REG‑K/320 mA 
se vstupem pro záložní napájení

Typ Katalog. č. Typ Katalog. č.

světle šedá MTN684032 světle šedá MTN683832

Pro generování sběrnicového napětí pro 
jednu linii sběrnice s až 32 sběrnicovými zaří-
zeními. S integrovanou tlumivkou na oddělení 
napájecího zdroje od sběrnice 
a tlačítkem na odpojení napájení a resetování 
sběrnicových zařízení, připojených na danou 
linii. Pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové
svorky; datová lišta není nutná.
Jmenovité napětí: AC 110-230 V ±10 % 
Pracovní napětí: min. AC 92 V - max. AC 
253 V 
Síťová frekvence: 50-60 Hz ±10 % 
Výstupní napětí: DC 30 V 
Výstupní proud: max. 320 mA, odolný proti 
zkratu 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,4 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka 
sběrnicového kabelu.

Pro generování sběrnicového napětí pro 
jednu linii sběrnice s až 32 sběrnicovými 
zařízeními. K přístroji lze připojit záložní 
napájecí zdroj REG, za účelem vyrovnávání 
a zálohování sběrnicového napětí. S inte-
grovanou tlumivkou na oddělení napájecího 
zdroje od sběrnice a tlačítkem na odpojení 
napájení a resetování sběrnicových zařízení, 
připojených na danou linii.
Pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715. Sběr-
nice je připojena pomocí sběrnicové svorky; 
datová lišta není nutná.
Jmenovité napětí: AC 110-230 V ±10 % 
Pracovní napětí: min. AC 92 V - max. AC 
253 V 
Síťová frekvence: 50-60 Hz ±10 % 
Výstupní napětí: DC 30 V 
Výstupní proud: max. 320 mA, odolný proti 
zkratu 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,4 W
Příslušenství: záložní napájecí zdroj REG, 
katal. č. MTN683901
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka 
sběrnicového kabelu.

KNX napájecí zdroj REG‑K/640 mA KNX napájecí zdroj REG‑K/640 mA 
se vstupem pro záložní napájení

Typ Katalog. č. Typ Katalog. č.

světle šedá MTN684064 světle šedá MTN683890

Pro generování sběrnicového napětí pro 
jednu linii sběrnice s až 64 sběrnicovými zaří-
zeními. S integrovanou tlumivkou na oddělení 
napájecího zdroje od sběrnice a tlačítkem na 
odpojení napájení a resetování
sběrnicových zařízení, připojených na
danou linii. Pro instalaci na lišty DIN dle
EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí
sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Jmenovité napětí: AC 110-230 V ±10 % 
Pracovní napětí: min. AC 92 V - max. AC 
253 V 
Síťová frekvence: 50-60 Hz ±10 % 
Výstupní napětí: DC 30 V 
Výstupní proud: max. 640 mA, odolný proti 
zkratu 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka 
sběrnicového kabelu.

Pro generování sběrnicového napětí pro 
jednu linii sběrnice s až 64 sběrnicovými 
zařízeními. K přístroji lze připojit záložní 
napájecí zdroj REG, za účelem vyrovnávání 
a zálohování sběrnicového napětí. S inte-
grovanou tlumivkou na oddělení napájecího 
zdroje od sběrnice a tlačítkem na odpojení 
napájení a resetování sběrnicových zařízení, 
připojených na danou linii.
Pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové 
svorky; datová lišta není nutná.
Jmenovité napětí: AC 110-230 V ±10 % 
Pracovní napětí: min. AC 92 V - max. AC 
253 V 
Síťová frekvence: 50-60 Hz ±10 % 
Výstupní napětí: DC 30 V 
Výstupní proud: max. 640 mA, odolný proti 
zkratu 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6 W
Příslušenství: záložní napájecí zdroj REG, 
katal. č. MTN683901
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka 
sběrnicového kabelu.
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Systémy řízení budov

KNX
Systémové přístroje

Záložní napájecí zdroj REG

Typ Katalog. č.

světle šedá MTN683901

Pro vyrovnávání a zálohování sběrnicového napětí. Dojde-li k úplnému výpadku elektrické 
sítě, je pro zachování sběrnicového napětí využita externí akumulátorová baterie s olověným 
gelem s napětím DC 12 V (SELV) připojená k záložnímu napájecímu zdroji REG. 
Akumulátorová baterie se dobíjí nebo udržuje v nabitém stavu pomocí integrované nabíjecí 
elektroniky. Přístroj obsahuje signální kontakty pro hlášení provozních stavů (síťové napětí, 
chybové varování, provoz na baterii), které lze připojit do KNX pomocí binárních vstupů. 
Pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715. Datová lišta není nutná.
Jmenovité napětí: AC 110-230 V ±10 % 
Pracovní napětí: min. AC 92 V - max. AC 253 V 
Síťová frekvence: 50-60 Hz ±10 %
Výstup k napájecímu zdroji sběrnice: 
Výstupní napětí: DC 30 V ±2 V 
Výstupní proud: bez baterie s napájením z elektrické sítě max.300 mA, s baterií bez napájení 
z elektrické sítě max. 640 mA 
Doba zálohy pro baterii s olověným gelem, 7,2 Ah:  
MTN683890: cca 0,5 h 
MTN 683832: cca 1 h 
Doba zálohy pro baterii s olověným gelem, 18 Ah:  
MTN 683890: cca 1,25 h 
MTN 683832: cca 2,5 h 
Zkratový proud: < 1,5 A 
Nabíjecí proud: max. 1 A 
Zapojení: zásuvná šroubová svorka pro připojení síťového napájení, pro hlášení provozního 
stavu (čtyřpinová, 3 bezpotenciálové kontakty) a pro připojení vstupu záložního napájení KNX 
napájecího zdroje. Odbočovací svorka pro připojení akumulátorové baterie (dva 1mm trny).
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6 W
V KNX systému nutné doplnit o:  
 KNX napájecí zdroj REG-K/320 mA se vstupem pro záložní napájení, katal. č. MTN683832 
 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA se vstupem pro záložní napájení, katal. č. MTN683890
Příslušenství: 
Akumulátorová baterie s olověným gelem, katal. č. MTN668990 a MTN668991  
Binární vstupy REG-K/4x24, katal. č. MTN644892 
Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 0,4 A, Katal. č. MTN693003
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.

Akumulátorová baterie s olověným gelem Akumulátorová baterie s olověným gelem

Typ Katalog. č. Typ Katalog. č.

7,2 Ah MTN668990 18 Ah MTN668991

Akumulátorová baterie s olověným gelem 
vhodná pro připojení k záložnímu napájecímu 
zdroji REG.
Jmenovité napětí: DC 12 V 
Kapacita: 7,2 Ah
V KNX systému nutno doplnit o: 
Záložní nap. zdroj REG, katal. č. MTN683901

Akumulátorová baterie s olověným gelem 
vhodná pro připojení k záložnímu napájecímu 
zdroji REG.
Jmenovité napětí: DC 12 V 
Kapacita: 18 Ah
V KNX systému nutno doplnit o:
Záložní nap. zdroj REG, katal. č. MTN683901
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Systémová spojka

Spojka REG‑K

Typ Katal. č.

světle šedá MTN680204

Pro logické propojení a elektrickou izolaci sběrnicových linií a oblastí. Pro instalaci na lišty
DIN dle EN 60715. Připojení primární a sekundární linie sběrnice k přístroji je realizováno
pomocí sběrnicových svorek; datová lišta není nutná.
Funkce aplikačního software KNX: Přístroj lze použít jako páteřní/liniovou spojku nebo
jako opakovač pro vytvoření linií v existujících nebo nových systémech KNX. Výběr mezi 
spojkou nebo opakovačem lze provést parametrizací. 
Funkce jako spojka 
Použití jako páteřní nebo liniové spojky záleží na fyzické adrese. Pro omezení vytížení 
sběrnice slouží filtrační funkce (filtrační tabulka). Tato funkce je podporována pro celý rozsah 
adresovací oblasti (skupinové adresy 0-31). Přeposílání fyzicky adresovaných telegramů (linie 
=> hlavní linie, hlavní linie => linie) lze nastavit parametrizací. Přeposílání skupiny telegramů 
(linie => hlavní linie, hlavní linie => linie) lze nastavit parametrizací. Opakování telegramů 
v případě chyby přenosu lze nastavit odděleně pro skupinu telegramů, posílání telegramů 
a fyzicky adresované telegramy. Potvrzení telegramů pro skupinu telegramů a fyzicky adreso-
vané telegramy lze parametrizovat odděleně . 
Funkce jako opakovač 
Rozšíření linie až na max. 4 liniové úseky s až 64 přístroji pro každý úsek (včetně liniové 
spojky nebo opakovače). Opakování telegramů v případě chyby přenosu lze odděleně na-
stavit pro skupinu telegramů, posílání telegramů a fyzicky adresované telegramy. Opakovače 
telegramy vždy přeposílají.
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm
Ztrátový tepelný výkon: 0,4 W
Poznámka: Od aplikace 7116/1.1 pro spojku/opakovač, je dostupná filtrační funkce spojky 
v plném rozsahu skupinových adres od 0 do 31 (podpora rozšířených skupinových adres).
Tato aplikace vyžaduje ETS 4.1 nebo vyšší.
Obsah balení: 2 sběrnicové svorky.

KNX/IP router REG‑K

Typ Katal. č.

světle šedá MTN680329

KNX/IP router umožňuje přeposílání KNX telegramů mezi různými liniemi prostřednictvím LAN
(IP) jako rychlé páteřní sběrnice. Zařízení může navíc sloužit jako programovací rozhraní,
v případě jeho použití k propojení PC se sběrnicí KNX (např. pro parametrizaci KNX přístrojů
pomocí ETS). IP adresu lze přidělit dynamicky pomocí DHCP serveru nebo pomocí manuální
konfigurace (parametr v aplikačním softwaru ETS). Zařízení pracuje v souladu se specifikací
KNXnet/IP s použitím Core, správy zařízení, tunelování a routingu. KNX/IP router přeposílá
telegramy v obou směrech, přičemž bere v úvahu filtrační tabulku a může uložit do 
vyrovnávací paměti až 150 telegramů. Pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715. Sběrnice je 
připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Napájecí napětí: DC 12-30 V (40 mA při DC 24 V), AC 12-24 V 
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm
Ztrátový tepelný výkon: 0,8 W
V KNX systému nutno doplnit o: 
Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 0,4 A, katal. č. MTN693003 
Napájecí zdroj, 24 V, 1,2 A, katal. č. ABL8MEM24012 
Napájecí zdroj REG, AC 24 V/1 A, katal. č. MTN663529 
Další možností je napájení přes Ethernet (PoE).
Poznámka: Až 5 současných připojení je podporováno ve verzi 0C a vyšší.  
Pro 5 současných připojení je nutné stisknout programovací tlačítko na přístroji s připojeným 
napájením déle než 1s.
Obsah balení: sběrnicová svorka.



28 KNX katalog 
Systémy řízení budov

KNX
Systémové přístroje

Systémové přístroje

Sběrnicové prvky Odbočovací svorky

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

červená/černá MTN689701 žlutá/bílá MTN689702

Sběrnicová svorka slouží pro připojení
max. 4 párů žil sběrnicového kabelu ke
KNX zařízení. Lze použít také jako
odbočovací svorka. Skládá se ze dvou
spojených svorkových dílů, červeného („+“)
a černého („-“), každého se čtyřmi zásuvnými
svorkami. Pro drátové vodiče o průměru 0,6
až 0,8 mm.
Obsah balení: 50 kusů sběrnicových svorek.

Odbočovací svorka skládající se ze dvou
spojených svorkových dílů, žlutého a bílého,
každého se čtyřmi zásuvnými svorkami. Pro
drátové vodiče o průměru 0,6 až 0,8 mm.
Pro propojení žlutých a bílých žil sběrnicové-
ho kabelu.
Obsah balení: 50 kusů odbočovacích svorek.

IČ univerzální ovladač

Typ Katal. č. 

černá/bílá MTN5761‑0000

10kanálové infračervené dálkové ovládání. Pro ovládání všech TELE senzorových krytů,
tlačítek žaluzií s IČ přijímačem, detektorů přítomnosti s IČ přijímačem a KNX zařízení s IČ 
přijímači.
Baterie: 2 mikročlánky (IEC LR 0.3 AAA) 
(nejsou součástí balení) 
Dosah: do 12 m
IČ přijímač: Kryt mechanismu TELE, System M, katal. č MTN5779.., MTN5703.. 
 Artec/Antique katal. č. MTN5709.. 
 Kryt pro tlačítko ovládání žaluzií s IČ přijímačem a připojením čidla, System M, 
 katal. č. MTN5880.., MTN5864.., Artec/Antique katal. č. MTN5844.. 
 ARGUS Presence Master s IČ, relé 1násobné, katal. č. MTN5510-1119 
 ARGUS Presence Master s IČ, relé 2násobné, katal. č. MTN5510-1219 
 ARGUS Presence Master s IČ, 1-10 V, katal. č. MTN5510-1419 
 ARGUS Presence Master s IČ, DALI katal. č. MTN5510-1519 
 KNX ARGUS Presence s řízením osvětlení a IČ přijímačem, katal. č. MTN6309.. 
 Tlačítkový panel plus, 4násobný s IČ přijímačem, System M, katal. č. MTN6279.., MTN6175.. 
 KNX tlačítko 
 Unica, katal. č. MGU3.532.18, MGU3.532.25 
 Unica Top, katal. č. MGU3.532.12, MGU3.532.30 
 Unica, katal. č. MGU5.532.18, MGU5.532.25 
 Unica Top, katal. č. MGU5.532.12, MGU5.532.30 
 Unica, katal. č. MGU50.532.18, MGU50.532.25 
 Unica Top, katal. č. MGU50.532.12, MGU50.532.30 
 Tlačítkový panel plus, 4násobný s regulátorem teploty v místnosti, System M, 
 katal. č. MTN6214-03.. /-04.. 
 Artec MTN6214-40.. /-41..
 V balení bez baterií.
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Logický modul

KNX logický modul REG‑K

Typ Katal. č.

světle šedá MTN676090

V KNX instalacích slouží logický modul jako logické, kontrolní a řídicí zařízení. Obsahuje
10 logických a 10 filtračních/časových modulů, 8 převodníků a 12 multiplexerů. Dále nabízí
3 volně programovatelná tlačítka a 3 stavové LED signálky. Těm mohou být přiřazeny řídicí,
kontrolní a testovací funkce a lze je ovládat přímo na přístroji. Pro instalaci na lišty DIN dle
EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce aplikačního softwaru KNX: 
10 logických modulů (AND, OR, XOR)

 ■ Každý s max. 8 binárními vstupními objekty a jedním výstupním objektem.
 ■ Inverze vstupního a výstupního objektu.
 ■ Povolení/zablokování výstupu pomocí hradlové funkce.
 ■ Nastavitelné chování každého vstupního objektu po resetu sběrnice.
 ■ Nastavitelné chování odesílání.

10 filtračních a logických modulů
 ■ Časová zpoždění binárních vstupních objektů a výstupního objektu.
 ■ Filtrace binárního vstupního objektu před výstupem.
 ■ Povolení/zablokování výstupu pomocí hradlové funkce.
 ■ Nastavitelné chování každého vstupního objektu po resetu sběrnice.
 ■ Nastavitelné chování odesílání.

8 převodníků
 ■ Konverze 1 bitových spínacích telegramů na 2 bitové prioritní řízení.
 ■ Konverze 1 bitových spínacích telegramů na telegramy s 8 bitovou hodnotou.
 ■ Konverze 8 bitové hodnoty na 1 bitové spínací telegramy
 ■ Povolení/zablokování výstupu pomocí hradlové funkce.
 ■ Nastavitelné chování každého vstupního objektu po resetu sběrnice.
 ■ Nastavitelné chování odesílání.

12 multiplexerů (řízení osvětlení)
Multiplexery jsou kombinační moduly, které zajišťují selektivní řízení telegramů. Tuto funkci lze
využít např. pro přepnutí mezi ovládáním jednotlivých místností na jejich společné ovládání
a naopak, např. v konferenčních prostorech s dělícími stěnami.

 ■ Moduly podporují formáty telegramu: 1-bitový, 2-bitový, 4-bitový, 8-bitový, 2-bytový.
 ■ Pouze modul A (první objekt multiplexeru) lze použít pro 4-bytový formát telegramu.
 ■ Předávání/blokování telegramu v jednom nebo obou směrech pomocí řídicího objektu.
 ■ Nastavitelné chování hradla.
 ■ Nastavitelné chování řídicího objektu.
 ■ Povolení/zablokování výstupu pomocí hradlové funkce.
 ■ Nastavitelné chování odesílání.
 ■ Nastavitelné zpoždění odesílání.

Přiřazení tlačítek a LED signálek
 ■ 3 tlačítka a 3 LED signálky na přístroji mohou být libovolně přiřazeny k binárním objektům.
 ■ Nastavitelné chování každé LED.
 ■ Nastavitelná funkce každého tlačítka.

Chování po resetu sběrnice
 ■ nastavitelné inicializační časové zpoždění přístroje po obnovení sběrnicového napětí.

Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 0,5 W
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Měření energie

KNX Elektroměr, REG‑K/3x230 V/16 A

Typ Katal. č.

světle šedá MTN6600‑0603

Přístroj je vhodný pro měření a sledování spotřeby elektrické energie až ve třech jeho
samostatných kanálech. Ke kanálům lze připojit rozdílné fáze. Naměřené údaje jsou
odesílány na sběrnici KNX kvůli následné analýze a vizualizaci.
Elektroměr nabízí dílčí čítač elektrické energie (s možností resetu) a celkový čítač elektrické
energie pro každý kanál. Přístroj ukládá hodnoty pro případ výpadku napájení. V případě, že
dojde k překročení jedné z max. 8 prahových hodnot, může přístroj vyslat po sběrnici KNX
telegramy k různým zátěžím a pomocí těchto cílených telegramů snížit spotřebu elektrické
energie nebo vyvolat výstražný alarm. Po sběrnici KNX může elektroměr přijmout hodnoty
elektrické energie naměřené externě (např. z dalších elektroměrů nebo spínacích akčních
členů s detekcí proudu) a sečíst je do jedné výsledné hodnoty.
Se šroubovými svorkami.
Vhodné pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715.
Funkce aplikačního softwaru KNX: Funkce na kanál: 
Nastavitelná jednotka elektrické energie (Wh/kWh). Dílčí elektroměr (s možností resetu). 
Celkový elektroměr. Nastavitelné vysílání naměřených hodnot výkonu a proudu. Funkce pro 
snížení spotřeby elektrické energie: telegramy pro redukci energie (spínací objekt, stmívací 
objekt, objekt hodnoty, objekt scény a objekt teploty) jsou vyslány, jakmile dojde k překročení 
jedné z max. 8 prahových hodnot. 8 samostatně nastavitelných prahových hodnot s tolerancí 
(nastavitelné prostřednictvím objektu). Nastavitelné tolerance a zpoždění. Funkce alarmu: 
výstražná upozornění jsou vyslána, pokud aktuální hodnoty dosáhnou nad nebo pod prahové 
hodnoty. Nastavitelné tolerance a zpoždění. 
Funkce pro všechny kanály: 
Hodnoty spotřeby s časovou značkou. Čas lze přijmout z externích KNX hodin. Nastavitelná 
jmenovitá hodnota napětí (210-240 V). 4 čítače elektrické energie, čítající samostatně v zá-
vislosti na tarifu. Součet hodnot elektrické energie z jednotlivých kanálů a hodnot naměřených 
externě. Stavové informace týkající se výpadku sběrnicového napětí, překročení výkonu, 
celkového výkonu a tarifních měřičů.
Měření elektrické energie:  
Počet kanálů: 3 
Jmenovité napětí: AC 220/230 V, 50/60 Hz 
Max. proud na kanál: 16 A 
Min. proud na kanál: 20 mA (účiník 1) 
Přesnost detekce:  
Měření výkonu a proudu (vypočtené): max. 10 % 
Kapacita celkového elektroměru: > 2 milióny kWh  
Teplotní rozsah: -5°C až + 45°C 
Stupeň krytí: IP 20 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,5 W
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KNX‑Modbus brána pro měřiče spotřeb REG‑K

Typ Katalog. č.

světle šedá MTN6503‑0201

KNX-Modbus brána pro měřiče spotřeb REG-K je brána mezi Modbus instalací a sběrnicí 
KNX. Přístroj vysílá naměřené hodnoty energie a spotřeby z připojených Modbus čítačů 
energie na sběrnici KNX. Tyto údaje z čítačů energie lze využít k vyhodnocení, vizualizaci 
nebo ke snížení spotřeby energie ve Vaší KNX instalaci. K bráně lze připojit max. 10 čítačů 
Modbus, paralelně připojených na sběrnici Modbus, využívajících komunikační protokol RTU. 
Tyto čítače odesílají údaje do KNX prostřednictvím této brány. Brána vždy pracuje v režimu 
Master a k ní připojené Modbus zařízení pracují v režimu Slave. Komunikace ve směru ze 
sběrnice KNX na sběrnici Modbus není možná. ETS aplikační software obsahuje předpřipra-
vené šablony pro 17 různých modelů Schneider Electric Modbus měřičů. Každému připojené-
mu Modbus čítači k bráně lze přiřadit příslušnou šablonu v ETS. Odpovídající Modbus registry 
jsou poté automaticky přiřazeny ke komunikačním/skupinovým objektům na straně KNX.
 
Podporovány jsou následující modely Schneider Electric Modbus měřičů:

 ■  PM9C univerzální multimetr
 ■  PM210 univerzální multimetr
 ■  PM710, PM750 univerzální multimetry
 ■  PM810, PM820, PM850, PM870 univerzální multimetry
 ■  PM1200, PM6200 univerzální multimetr
 ■  iEM3150, iEM3155, iEM3250, iEM3255 elektroměry
 ■  PM3250, PM3255 univerzální multimetry
 ■  SIM10M počítadlo pulzů

 
Pro komunikaci s Modbus zařízením, pro které není předpřipravená šablona, je možné využít 
až 40 Modbus registrů, které lze přímo přiřadit komunikačním/skupinovým objektům na straně 
KNX. Brána je napájena ze sběrnice KNX. S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci 
na lišty DIN dle EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky. Se šroubovými 
svorkami.

Funkce softwaru KNX:
Nastavení Modbus komunikace (přenosová rychlost, parita, zpoždění). Možnost volby 
ze 17 předpřipravených šablon Modbus čítačů s vyčítanými hodnotami: napětí (fáze 1-3), 
proud (fáze 1-3), frekvence, účiník, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, činná energie, 
jalová energie, 6 binárních čítačů, 2 analogové vstupy (využívá se šablona pro SIM10M počí-
tadlo pulsů). Vedle šablon je k dispozici přímý přístup k Modbus registrům zařízení. Hodnoty 
Modbus registrů lze následně manuálně přiřadit komunikačním/skupinovým objektům KNX. 
Diagnostická funkce: aktivní a pasivní vyhodnocení chyb v Modbus instalaci. Všechny hodnoty 
lze zresetovat pomocí resetovacího objektu.

Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 44 mm
Ztrátový tepelný výkon: 0,6 W
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Datová rozhraní

Centrální deska se čtvercovým otvorem

Typ Katal. č.

n White Cream MTN296044

n Polar MTN296019

n Active MTN296025

n Antracit MTN297914

n Aluminium MTN297960

Pro System M.
Pro připojovací svorky reproduktorů nebo
USB rozhraní pro zapuštěnou montáž.
Nutno doplnit o:
telefonní zásuvka TAE, 1segmentová, katal.
č. MTN465206, telefonní zásuvka TAE,
3segmentová, katal. č. MTN465226/36,
kombinovaná zásuvka RJ45/TAE (kat. 3),
katal. č. MTN465707, mechanizmus pro
připojení reproduktorů, 1segmentový, katal.
č. MTN466919/14, mechanizmus pro
připojení reproduktorů, 2segmentový, katal.
č. MTN467019/14, USB napájecí zdroj, katal.
č. MTN4366-0000. V KNX systému nutno
doplnit o: USB rozhraní, pro zapuštěnou
montáž, katal. č. MTN681799.

USB rozhraní, pro zapuštěnou montáž

Typ Katal. č.

MTN681799

Pro připojení programovacího nebo diagnostického zařízení s rozhraním USB 1.1 nebo USB 2 
ke KNX instalaci. Pro připevnění šroubky do instalační krabice velikosti 60 mm. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno na sběrnici pomocí sběrnicové 
svorky. Kompatibilní s ETS 3.
Montážní hloubka: 20 mm
Nutno doplnit o:
Centrální deska se čtvercovým otvorem - System M, katal. č. MTN2960.., MTN2979..,
Centrální deska se čtvercovým otvorem, Artec, Antique, katal. č. MTN2978...
Obsah balení: sběrnicová svorka.

USB rozhraní REG‑K

Typ Katal. č.

světle šedá MTN681829

Pro připojení programovacího nebo diagnostického zařízení s rozhraním USB 1.1 nebo 
USB 2 ke KNX instalaci. S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN dle 
EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.
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Wiser for KNX  
Domácí automatizace

USB port
(3G modem, Enocean USB atd.)

IP rozhraní
Pro komunikaci přes BACnet (server), 
Modbus, KNX a webové služby, přístup 
na webserver pro konfiguraci a zobrazení 
uživatelského rozhraní; připojení IP kamery

BACnet

Modbus sériový port/RS485
propojení na ostatní zařízení (Smartlink, IEM, 
PM, aj.)

Modbus přístroje,
které lze připojit současně

Sběrnice KNX
pro komunikaci s KNX přístroji

Počet uživatelů

Rozhraní RS232 
pro ovládání hudebních přehrávačů

Wiser for KNX  je ideální volba pro rodinné domy, bytové domy i samostatné byty. Se 

150 BACnet datovými body je vhodný pro integraci do rozsáhlého Building Manage-

ment systému celého obytného domu.

Wiser for KNX  propojuje KNX systém a Modbus 

měřiče, což umožňuje snadno ovládat funkce jako 

osvětlení, žaluzie, vytápění a zároveň dovoluje 

monitorovat spotřebu a ukládat záznamy na denní, 

měsíční a roční bázi. Wiser for KNX  dále dovoluje 

vytvářet pokročilou logiku funkcí pro optimalizaci 

energetické účinnosti, aniž by byl omezen komfort, 

který očekáváte od Vašeho domova.

150 bodů

10 přístrojů

8 uživatelů

Wiser for KNX  
je perfektně nastaven 
pro obytné prostory
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KNX
Wiser for KNX 

Wiser for KNX 

 

Wiser for KNX 

Typ Katal. č.

LSS100100

Logický kontrolér

Wiser for KNX  nabízí nejjednodušší způsob pro vizualizaci a řízení, která se uplatní v kom-
pletních řešeních domácí automatizace v sítích KNX a Modbus. Wiser for KNX  lze využít 
mnoha způsoby:

 ■ Jako uživatelské rozhraní pro zobrazení příslušných informací a ovládání z mobilních 
zařízení

 ■ Jako brána pro komunikaci mezi různými výrobky
 ■ Jako agregátor pro uchování, analýzu a odesílaní dat (např. soubory v .csv formátu)
 ■ Jako událostní kontrolér, který odesílá emaily s hláškami a alarmy

Aplikace:
 ■  Logické funkce
 ■  Vizualizace WEB SCADA pro PC a dotykové zařízení
 ■  Brána mezi protokoly KNX a Modbus RTU/TCP
 ■  BACnet Server (150 bodů)
 ■  Integrace se zařízeními třetích stran přes RS-232 (IR, AV)
 ■  Časové plánování
 ■  Zobrazování pohledu z kamery
 ■  Logování dat, zobrazení v trendech
 ■  Připravené Modbus šablony
 ■  Jednoduché blokové programování
 ■  Až 8 uživatelských účtů s různými přihlašovacími údaji a hesly
 ■  BACnet certifikace “BACnet Application Specific Controller (B-ASC)”

Napájecí napětí: 24 V DC
Spotřeba: 2 W
LED signálka 1: zelená LED (zatížení CPU)
LED signálka 2: zelená LED (provoz) nebo červená LED (reset)
Rozhraní: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (včetně polarizovaných rezistorů 
47 kΩ, bez zakončovacích rezistorů),1x RS-232, 1x USB2.0, 1x resetovací tlačítko
Svorky:
KNX sběrnice: sběrnicová svorka 2 x 0,8 mm
Napájení: svorka, 0,5 mm²–1,5 mm²
Sériová: svorka, 0,5 mm²–1,5 mm²
Provozní teplota: -5°C až +45°C
Prostředí: může být použito v polohách do 2000 m n. m.
Max. vlhkost: 93 %, bez kondenzace
Rozměry: 90 x 52 x 58 mm (v. x š. x h.)
Šířka zařízení: 3 moduly = cca 54 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,4 W

Řešení testováno 
a schváleno podle 
postupů 
Schneider Electric

Dotykový displej HVAC

KNX

Modbus měřič

Stmívací akční člen

Spínací akční člen Žaluziový akční 
člen

IP kamera

Žaluziový akční 
člen

Akční člen topení

Wiser for KNX

DSL Box
IP
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spaceLYnk  
Automatizace budov

USB port
(3G modem, Enocean USB klíč, atd.)

IP rozhraní
Pro komunikace přes BACnet (server), Modbus, 
KNX a webové služby
Přístup na webserver pro konfiguraci a zobrazení 
uživatelského rozhraní
Připojení IP kamer

BACnet

Modbus sériový port/RS485
Propojení na ostatní zařízení (např. Smartlink, IEM, 
PM)

Modbus zařízení
která lze připojit současně

KNX rozhraní
pro komunikaci s KNX výrobky

Počet uživatel. účtů

RS232 rozhraní
pro ovládání hudebních přehrávačů, projektorů atd.

IP/TP KNX filtrace
IP/TP KNX filtrační tabulky

spaceLYnk představuje ideální řešení pro budovy. spaceLYnk může být díky 500 

BACnet bodům snadno integrován do celého systému řízení budovy (BMS).

500 bodů

31 zařízení

50 uživatelů

Dostupné

spaceLYnk 
je perfektně uzpů-
soben pro komerční 
budovy.

spaceLYnk umožňuje efektivní správu budovy díky 

webovému uživatelskému rozhraní s intuitivními 

symboly a snadnému načasování všech funkcí 

budovy. Webové rozhraní je dostupné odkudkoliv, 

což umožňuje vzdálenou správu.
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KNX
spaceLYnk

spaceLYnk

spaceLYnk

Typ Katal. č.

LSS100200

Logický kontrolér
spaceLYnk nabízí nejjednodušší způsob, jak postavit kompletní řešení řízení budov 
pro komerční budovy:

 ■  Kompletní řešení pro řízení budov pro menší až středně velké objekty, s úplnou architek-
turou zahrnující regulaci osvětlení, vytápění, stínící techniky atd… (KNX, DALI), měření 
(Modbus,Smartlink RTU a IP), a správa jednoduchých systémů vytápění a TUV.

 ■  Kompletní řešení pro řízení budov pro rozsáhlé objekty s kompletní architekturou spravo-
vanou z SBO (BMS od Schneider Electric) a zahrnující regulaci osvětlení, výtápění, stínící 
techniky atd.. (KNX, DALI) a meření (Modbus, Smartlink RTU a IP).

 
spaceLYnk lze využít mnoha způsoby:

 ■ Jako brána pro komunikaci mezi různými výrobky
 ■ Jako agregátor pro uchování, analýzu a odesílaní dat (např. soubory v .csv formátu)
 ■ Jako uživatelské rozhraní pro zobrazení příslušných informací a ovládání z mobilních 

zařízení
 ■ Jako událostní kontrolér, který odesílá email s hláškami, alarmy

Aplikace:
 ■ Logické funkce
 ■ Vizualizace WEB SCADA pro PC a dotykové zařízení
 ■ Brána mezi protokoly KNX a Modbus RTU/TCP
 ■ BACnet Server (500 bodů)
 ■ Integrace se zařízeními třetích stran přes RS-232 (IR, AV)
 ■ Časové plánování
 ■ Zobrazování pohledu z kamery
 ■ Logování dat, zobrazení v trendech
 ■ Připravené Modbus šablony
 ■ Jednoduché blokové programování
 ■ Až 50 uživatelských účtů s různými přihlašovacími údaji a hesly
 ■ BACnet certifikovace “BACnet Application Specific Controller (B-ASC)”

Napájecí napětí: 24 V DC
Spotřeba: 2 W
LED signálka 1: zelená LED (zatížení CPU)
LED signálka 2: zelená LED (provoz) nebo červená LED (reset)
Rozhraní: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (včetně polarizovaných rezistorů 
47 kΩ, bez zakončovacích rezistorů),1x RS-232, 1x USB2.0, 1x resetovací tlačítko
Svorky:
KNX sběrnice: sběrnicová svorka 2 x 0,8 mm
Napájení: svorka, 0,5 mm²–1,5 mm²
Sériová: svorka, 0,5 mm²–1,5 mm²
Provozní teplota: -5 až +45 °C
Prostředí: může být použito v polohách do 2000 m n. m.
Max. vlhkost: 93 %, bez kondenzace
Rozměry: 90 x 52 x 58 mm (v. x š. x h.)
Šířka zařízení: 3 moduly = cca 54 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,4 W

Řešení testováno 
a schváleno podle 
postupů 
Schneider Electric



37KNX katalog 
Systémy řízení budov

KNX
U.motion dotytové panely

Dotykové panely 
Dotykové panely vyvolávají funkce a také mohou přistupovat ke konfigurační oblasti serveru.
U.motion Klient Touch je dostupný ve více velikostech:

KNX U.motion Klient, dotykový panel 7‘‘
Nejmenší dotykový panel se systémem Android. Můžete vyvolat funkce 
U.motion serveru a také používat jiné Android aplikace. U.motion Klient, 
dotykový panel 7’’ lze nainstalovat vodorovně nebo svisle.

KNX U.motion Klient, dotykový panel 10‘‘
Dotykový panel má úhlopříčku obrazovky 10 palců.

KNX U.motion Klient, dotykový panel 15‘‘
Dotykový panel má úhlopříčku obrazovky 15 palců.
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KNX
U.motion displeje

KNX U.motion klient, dotykový panel 7‘‘
KNX U.motion klient, dotykový panel 10‘‘/15‘‘

Wiser for KNX /
spaceLYnk

Konfigurace

Řešení s Wiser for KNX a/nebo spaceLYnk
Následující zařízení lze použít jako ovládací panely:

 ■ KNX U.motion Klient, dotykový panel 7‘‘
 ■ KNX U.motion Klient, dotykový panel 10‘‘
 ■ KNX U.motion Klient, dotykový panel 15‘‘
 ■ chytré telefony
 ■ tablety
 ■ zařízení s prohlížečem (PC a Mac)

Následující technologie jsou zahrnuty ve vizualizačním systému:

 ■ KNX systém automatizace budovy
 ■ monitoring IP kamerami
 ■ interkom
 ■ komunikace mezi zařízeními a dveřní stanicí
 ■  internetové služby, např. RSS novinky, předpověď počasí a  

emaily
 ■ rodinná nástěnka na zařízeních s displeji pro vzkazy
 ■ a řada dalších funkcí

Wiser for KNX a spaceLYnk jsou webserverové zařízení určené mimo jiné pro vizualizaci řídicích systémů domů a budov, které byly sestaveny na základě
standardu KNX. Základním kamenem systému je server, který spravuje různé funkce zařízení Wiser for KNX a spaceLYnk. Funkce jsou zobrazeny a ovládány
pomocí různých „klientských zařízení“:

 ■ KNX U.motion Klient, dotykový panel v různých velikostech
 ■ chytré telefony a tablety
 ■ standardní počítače (PC/Mac) s vhodnými prohlížeči

Wiser for KNX a spaceLYnk jsou konfigurovány přímo z webového rozhraní pomocí prohlížeče.

Konfigurace
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KNX
U.motion

U.motion klient

KNX U.motion Klient, dotykový panel 7’’, verze 2

Typ Katal. č.

Verze 2 MTN6260‑0307

Pomocí  dotykového displeje KNX U.motion Klient lze vizualizovat a ovládat funkce KNX 
U.motion serveru.
Tyto funkce zahrnují:

 ■ ovládání osvětlení, žaluzií a regulaci teploty v místnosti, scény
 ■ vizualizace spotřeby energie
 ■ ve spojení s KNX Serverem Plus, interkom a dveřní stanicí 
 ■ monitoring IP kamerami

Ovládání je interaktivní pomocí dotykového TFT displeje.
Dotykový panel používá operační systém Android. Zobrazení teda probíhá skrze aplikaci, 
která běží pod  systémem Android. 
Předinstalovanou aplikaci U.motion Access lze použít pro nastavení nejčastěji používaných
aplikací na první straně dotykového displeje, např. U.motion Control (pro ovládaní KNX 
instalace) a U.motion Communication (pro systém interkomu).Vhodné pro zapuštěnou mon-
táž, a do duté příčky. 
Pro vodorovnou a svislou montáž.
Jmenovité napětí: DC 12 - 32 V  nebo PoE (kompatibilní s Cat5e/Cat6 UTP kabelem, 
maximální délka 100 m, IEEE standard 802.3at)
Příkon: max. 7 W
Rozhraní a porty:
1x LAN, Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s
2x USB 2.0
Velikost displeje: 17,78 cm (7”)
Typ displeje: TFT, kapacitní dotykový panel
Rozlišení: WSVGA 1024x600
Jas: 500 cd/m²
Kontrastní poměr: 400:1
Příslušenství: reproduktor, mikrofon
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry: 136x215x31 mm (d. x š. x h.) 
Doplnit o: 
KNX U.motion Dotykový panel 7” montážní sada, katal. č. MTN6270-5001
Inside Control, MTN6500-0113
Wiser for KNX, LSS100100
spaceLYnk, LSS100200

Obsah balení: ozdobná lišta pro U.motion Dotykový panel 7’’.
RJ45 adaptér a Cat 6 patch kablem o délce 35 cm.
U.motion USB flash disk s doplňkovým softwarem a dokumentací.
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KNX
U.motion

KNX U.motion Klient, dotykový  panel 10’’

Typ Katal. č.

MTN6260‑0310

Pomocí  dotykového displeje KNX U.motion Klient lze vizualizovat a ovládat funkce KNX 
U.motion serveru.
Tyto funkce zahrnují:

 ■ ovládání osvětlení, žaluzií a regulaci teploty v místnosti, scény
 ■ vizualizace spotřeby energie
 ■ ve spojení s KNX Serverem Plus, interkom a dveřní stanicí 
 ■ monitoring IP kamerami

Ovládání je interaktivní pomocí dotykového TFT displeje.
Dotykový panel má vlastní systém konfigurace, kde je možné nastavit jazyk, síťové parametry,
datum, spořič obrazovky, úsporný režim atd. Přihlásit se do systému lze lokálně přímo na 
zařízení nebo přes vlastní webové rozhraní pomocí prohlížeče.  
Po konfiguraci je na dotykovém displeji zobrazen obraz z nastaveného serveru.
Vhodné pro zapuštěnou montáž, na dutou příčku a do duté příčky, ve které bude dotykový 
panel zapuštěn.
Pro vodorovnou montáž.
Jmenovité napětí: AC 100 - 240 V
Příkon: max. 20 W
Rozhraní a porty:
1x LAN, Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
4x USB (1x přední, 3x zadní)
Velikost displeje: 25,6 cm (10,1”)
Typ displeje: TFT, kapacitní dotykový panel
Rozlišení: WSVGA 1024x600
Jas: 200 cd/m²
Kontrastní poměr: 400:1
Příslušenství: reproduktor, mikrofon
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry: 343x201x81 mm (d. x š. x h.) 
Doplnit o: 
KNX U.motion Dotykový panel 10” montážní sada, katal. č. MTN6270-5004
KNX U.motion Dotykový panel 10” instal. sada pro povrchovou montáž do duté příčky, 
katal. č. MTN6270-5005
KNX U.motion Dotykový panel 10” instal. sada pro zapuštěnou montáž do duté příčky, 
katal. č. MTN6270-5006 
Wiser for KNX, LSS100100
spaceLYnk, LSS100200

Obsah balení: Ozdobné lišty pro U.motion Dotykový panel 10’’
RJ45 adaptér a Cat 6 patch kablem o délce 35 cm.
U.motion USB flash disk s doplňkovým softwarem a dokumentací.
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KNX
U.motion

Knx U.motion Klient, dotykový panel 15’’

Typ Katal. č.

MTN6260‑0315

Pomocí  dotykového displeje KNX U.motion Klient lze vizualizovat a ovládat funkce KNX 
U.motion serveru.
Tyto funkce zahrnují:

 ■ ovládání osvětlení, žaluzií a regulaci teploty v místnosti, scény
 ■ vizualizace spotřeby energie
 ■ ve spojení s KNX Serverem Plus, interkom a dveřní stanicí 
 ■ monitoring IP kamerami

Ovládání je interaktivní pomocí dotykového TFT displeje.
Dotykový panel má vlastní systém konfigurace, kde je možné nastavit jazyk, síťové parametry,
datum, spořič obrazovky, úsporný režim atd. Přihlásit se do systému lze lokálně přímo 
na zařízení nebo přes vlastní webové rozhraní pomocí prohlížeče.  
Po konfiguraci je na dotykovém displeji zobrazen obraz z nastaveného serveru.
Vhodné pro zapuštěnou montáž, na dutou příčku a do duté příčky, ve které bude dotykový 
panel zapuštěn. 
Pro vodorovnou montáž.
Jmenovité napětí: AC 100 - 240 V
Příkon: max. 25 W
Rozhraní a porty:
1x LAN, Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
4x USB (2x přední, 2x zadní)
Velikost displeje: 39,6 cm (15,6”)
Typ displeje: TFT, kapacitní dotykový panel
Rozlišení: WXGA 1366x786
Jas: 300 cd/m²
Kontrastní poměr: 500:1
Příslušenství: reproduktor, mikrofon
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry: 525x306x92 mm (d. x š. x h.) 
Doplnit o: 
KNX U.motion Dotykový panel 15” montážní sada, katal. č. MTN6270-5007
KNX U.motion Dotykový panel 15” instal. sada pro povrchovou montáž do duté příčky, 
katal. č. MTN6270-5008
KNX U.motion Dotykový panel 15” instal. sada pro zapuštěnou montáž do duté příčky, 
katal. č. MTN6270-5009 
Wiser for KNX, LSS100100
spaceLYnk, LSS100200

Obsah balení: Ozdobné lišty pro U.motion Dotykový panel 15’’
RJ45 adaptér a Cat 6 patch kablem o délce 35 cm.
U.motion USB flash disk s doplňkovým softwarem a dokumentací.
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KNX
U.motion

U.motion příslušenství

KNX U.motion Dotykový panel 7” montážní sada

Typ Katal. č.

MTN6270‑5001

Pro zapuštěnou montáž a montáž do duté příčky KNX U.motion Klient, dotykový panel 7’’
Rozměry: 211 x 130 x 80 mm (š. × d. × h.)
Doplnit o:
KNX U.motion Klient, dotykový panel 7”, katal. č. MTN6260-0307
Obsah balení: Montážní krabice a dřevěné kusy pro zachycení v duté příčce.

KNX U.motion Dotykový panel 10” instal. krabice pro zapuštěnou montáž

Typ Katal. č.

MTN6270‑5004

Pro zapuštěnou montáž zařízení KNX U.motion, dotykový panel 10”
Rozměry: 325x202x80 mm (š. × d. × h.)
Doplnit o: 
KNX U.motion Server Plus, dotykový panel 10’’, katal. Č. MTN6260-0410
KNX U.motion Klient, dotykový panel 10’’, katal. č. MTN6260-0310

KNX U.motion Dotykový panel 15” instal. krabice pro zapuštěnou montáž

Typ Katal. č.

MTN6270‑5007

Pro zapuštěnou montáž zařízení KNX U.motion, dotykový panel 15”
Rozměry: 508x308x80 mm (š. × d. × h.)
Doplnit o: 
KNX U.motion KNX Server Plus, dotykový panel 15’’, katal.č. MTN6260-0415
KNX U.motion Klient, dotykový panel 15’’, katal. Č. MTN6260-0315

KNX U.motion Dotykový panel 10” instal. sada pro povrchovou montáž do duté příčky

Typ Katal. č.

MTN6270‑5005

Pro montáž zařízení KNX U.motion, dotykový panel 10’’ do dutých příček.
Rozměry: 354x211x47 mm (š. × d. × h.)
Doplnit o: 
KNX U.motion Server Plus, dotykový panel 10’’, katal. č. MTN6260-0410
KNX U.motion Klient, dotykový panel 10’’, katal. č. MTN6260-0310
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KNX U.motion Dotykový panel 15” instal. sada pro povrchovou montáž do duté příčky

Typ Katal. č.

MTN6270‑5008

Pro montáž zařízení KNX U.motion, dotykový panel 15’’ do dutých příček.
Rozměry: 537x318x59 mm (š. × d. × h.)
Dopnit o:
KNX U.motion Server Plus, dotykový panel 15’’, katal.č. MTN6260-0415
KNX U.motion Klient, dotykový panel 15’’, katal. č. MTN6260-0315

KNX U.motion Dotykový panel 10” instal. sada pro zapuštěnou montáž do duté příčky 

Typ Katal. č.

MTN6270‑5006

Pro montáž zařízení KNX U.motion, dotykový panel 10’’ do dutých příček.
Dotykový panel je zapuštěn do příčky pomocí této sady.
Rozměry: 341x196x88 mm (š. × d. × h.)
Doplnit o:
KNX U.motion Server Plus, dotykový panel 10’’, katal. č. MTN6260-0410
KNX U.motion Klient, dotykový panel 10’’, katal.č. MTN6260-0310

KNX U.motion Dotykový panel 15” instal. sada pro zapuštěnou montáž do duté příčky

Typ Katal. č.

MTN6270‑5009

Pro montáž zařízení KNX U.motion, dotykový panel 15’’ do dutých příček.
Dotykový panel je zapuštěn do příčky pomocí této sady.
Rozměry: 522x302x90 mm (š. × d. × h.)
Doplnit o:
KNX U.motion Server Plus, dotykový panel 15’’, katal. č. MTN6260-0415
KNX U.motion Klient, dotylový panel 15’’, katal. č. MTN6260-0315

KNX U.motion Dotykový panel 7” ozdobná lišta

Typ Katal. č.

MTN6270‑4060

Hliníkový kryt pro KNX U.motion Klinet, dotykový panel 7’’.
Tento kryt je namáčknut na zařízení.
Náhradní díl pro: KNX U.motion Klient, dotykový panel 7’’, katal. č. MTN6260-0307
Obsah balení: 1 ozdobná lišta z hliníku.
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KNX U.motion Dotykový panel 10” ozdobná lišta, 2 ks

Typ Katal. č.

MTN6270‑4160

2 hliníkové kryty pro zařízení KNX U.motion, dotykový panel 10’’.
Kryty jsou namáčknuty na zařízení ze stran.
Náhradní díl pro:
KNX U.motion Server Plus, dotykový panel 10’’, katal. č. MTN6260-0410
KNX U.motion Klient, dotykový panel 10’’, katal. č. MTN6260-0310
Obsah balení: 2 ozdobné lišty z hliníku.

KNX U.motion Dotykový panel 15” ozdobná lišta, 2 ks

Typ Katal. č.

MTN6270‑4260

2 hliníkové kryty pro zařízení KNX U.motion, dotykový panel 15’’.
Kryty jsou namáčknuty na zařízení ze stran.
Náhradní díl pro: KNX U.motion Server Plus, dotykový panel 15’’, katal. č. MTN6260-0415
KNX U.motion Klient, dotykový panel 15’’, katal. č. MTN6260-0315
Obsah balení: 2 ozdobné lišty z hliníku.
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Visualization

 

Ovládací a zobrazovací zařízení

KNX InSideControl IP‑Brána

Typ Katal. č.

světle šedá MTN6500‑0113

KNX InSideControl IP-brána spojuje KNX instalaci se sítí IP (LAN). V kombinaci s aplikacemi 
„InSideControl App/HD App“ lze systém KNX řídit prostřednictvím až 5 chytrých telefonů nebo 
tabletů.
Brána zároveň podporuje protokol DHCP. Adresa IP může být přidělována dynamicky 
prostřednictvím DHCP serveru nebo manuálně pomocí ETS nastavení. Při přístupu tunelem 
KNXnet/IP je podporováno maximálně 5 současných spojení.
Brána může sloužit také jaké programovací rozhraní za účelem připojení k PC pomocí KNX 
sběrnice. Brána obsahuje integrovanou sběrnicovou spojku; je určena pro instalace do DIN 
lišty TH35 dle EN 60715.  
Sběrnice se připojuje na svorkovnici
Funkce softwaru KNX: Jméno přístroje, přiřazení IP adresy (DHCP / manuální )

InSideControl App/HD App pro chytré telefony a tablety: 
Aplikace je dostupná pro operační systémy Apple a Android. Pracuje pouze s KNX 
InSideControl IP-Bránou. Funkce aplikace je možné konfigurovat prostřednictvím softwaru 
InSideControl Builder. Aplikace a konfigurační software jsou zdarma dostupné na webové 
adrese 
www.schneider-electric.com.
Funkce: Aplikaci lze použít např. pro individuální řízení osvětlení, žaluzie nebo vytápění, nebo 
pro ovládání několika zařízení současně. Dále lze přijímat zprávy ze systému KNX, kterými 
mohou být například zprávy o rychlosti větru nebo spotřebě energie. 
Externí napájecí zdroj: 12-24 V AC nebo 12-30 V DC (SELV), nebo napájení přes Ethernet 
Příkon: max. 800 mW 
Ovládací prvky: Programovací tlačítko 
Zobrazovací prvky: 1 LED pro KNX a Ethernet 
Připojovací průřez: Napájení: 2x1,5 mm² 
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm
Ztrátový tepelný výkon: 0,8 W
V KNX systému nutno doplnit o:  
Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 0,4 A, katal. č. MTN693003,
Napájecí zdroj, 24 V, 1,2 A, katal. č. ABL8MEM24012,
Napájecí zdroj REG, AC 24 V/1 A, katal. č. MTN663529,  
Alternativně lze napájet přes Ethernet (PoE).
Příslušenství: InSideControl App, InSideControl HD App, InSideControl Builder. 
Inside Control TP App, KNX U.motion Klient, dotykový panel 7’’, verze 2, MTN6260-0307. 
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/product-launch/knx/
knx-inside-control.page 
Poznámka: Apple a Android jsou registrované obchodní značky a majetek právoplatných 
vlastníků.
Obsah balení: sběrnicová svorka
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Tlačítka a tlačítkové panely ‑ D‑Life

 

Tlačítkový panel KNX Pro, System Design D‑Life

Typ Katal. č.

n Lotus White MTN6180‑6035

n Anthracite MTN6180‑6034

n Sahara MTN6180‑6033 

n Stainless Steel MTN6180‑6036

n Nickel Metallic MTN6180‑6050 

n Champagne 
Metallic

MTN6180‑6051 

n Mocca Metallic MTN6180‑6052

Pro System Design D-Life.

Tlačítkový panel s 1 až 4 ovládacími tlačítky se stavovým podsvícením. V nečinném stavu se 
tlačítkový panel jeví jako jednotvárná plocha. Funkce tlačítek se stanou viditelná podsvícením 
symbolu po aktivaci. Je možné použít přiložené předtisknuté folie nebo jednotlivé symboly 
s různými motivy. Pozice symbolů závisí na počtu používaných tlačítek.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.

Funkce zařízení nastavitelné přes ETS:
 ■ Chování a intenzita stavového podsvícení
 ■ Noční režim: LED podvícení se sníženou intenzitou
 ■ Funkce aktivované přiblížením: LED podsvícení bude viditelné a příslušné funkce budou 

aktivovány pouze po přiblížení.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky.

Funkce aplikačního softwaru KNX:
2 programovací možnosti:

 ■ Expresní nastavení: vyvolá přednastavenou konfiguraci
 ■ Pokročilé nastavení: individuální konfigurace

Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (po-
mocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy 
(rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení 
scény, blokovací funkce.

Příslušenství: Ochrana proti demontáži, katal. č. MTN6270-0000
Sada folií pro tlačítkový panel KNX Pro, katal. č. MTN6270-0011
Poznámka: programovatelné přes ETS4 a vyšší
Obsah balení: Sada folií, sběrnicová svorka a montážní rámeček, 3 předtisklé fólie 
a 24 různých symbolů pro jednotlivé funkce s 1 podkladovou fólií.

Sada folií pro tlačítkový panel KNX Pro, System Design D‑Life

Typ Katal. č.

MTN6270‑0011

Nádhradní díl
Pro System Design D-Life.
Pro individuální popis tlačítkového panelu KNX Pro.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový panel KNX Pro, katal. č. MTN6180-60..
Obsah balení: 3 předtisklé fólie a 24 různých symbolů pro jednotlivé funkce a 1 podkladová 
fólie.
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KNX Multitouch Pro, System Design D‑Life

Typ Katal. č.

MTN6215‑5910

Pro System Design D-Life.
Komfortní pokojový regulátor pro řízení až 32 funkcí a teploty v místnosti.
Všechny funkce jsou zobrazeny na dotykovém displeji a jsou vyvolány jednoduchými pohyby 
prstem. Uživatel vybírá z 3 designů rozhraní, která mohou být zvolena pro příslušné funkce.
Rozhraní regulace teploty v místnosti může být zobrazeno ve 2 různých designech. 
S jednotkou regulátoru teploty v místnosti, displejem a připojením vzdáleného čidla.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatelnými KNX 
pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů.

Funkce zařízení nastavitelné přes ETS:
 ■ Volba chování uživatelského prostředí při zapnutí
 ■ Funkce přiblížení: Displej se zapne a úvodní obrazovka se zobrazí pouze při přiblížení
 ■ Funkce gesta: Zařízení rozpozná gesta (horizontální nebo vertikální pohyb) a spustí funkci. 

Tímto způsobem je možné např. rozsvítit světla, když vcházíte do místnosti.
 ■ Režim čištění: Po určený čas nejsou detekovány dotyky ani pohyby
 ■ Nastavení podsvícení
 ■ Nastavení displejového spořiče 

S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Řídicí jednotka/tlačítkový panel:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, 
vyvolání scény, uložení scény, signální funkce, řízení ventilátoru, provozní režimy, úprava 
požadovaných hodnot.

Funkce regulátoru pokojové teploty:
Typ regulátoru: 2-stavový regulátor, spojitý PI regulátor, PI regulátor s pulsní šířkovou modu-
lací (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu od 0 do 100 % nebo spínaní ZAP/VYP
Režim regulátoru:

 ■ Vytápění s jedním ovládaným výstupem
 ■ Chlazení s jedním ovládaným výstupem
 ■ Vytápění a chlazení s oddělenými ovládanými výstupy
 ■ 2-stavové vytápění s 2 ovládanými výstupy
 ■ 2-stavové chlazení s 2 ovládanými výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 ovládanými výstupy

Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí

Změna všech požadovaných hodnot, uložení všech nastavených teplotních hodnot a provoz-
ních režimů v případě resetu, externí monitoring teploty, další výstup řídicího signálu jako 
1 byte hodnota pro PWM. Monitorovací funkce pro aktuální teplotu, funkce ochrany ventilu.
Scény.
Příslušenství: ochrana proti demontáži, katal. č. MTN6270-0000
Podlahové čidlo k univerzálnímu termostatu, katal. č. MTN5775-0003
Poznámka: programovatelné přes ETS4 a vyšší
Obsah balení: sběrnicová svorka a montážní rámeček.

 

Ochrana proti demontáži

Typ Katal. č.

MTN6270‑0000

Zabraňuje odmontování tlačítkového panelu KNX Pro a KNX Multi-Touch Pro.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový panel KNX Pro, katal. č. MTN6180-04../60..
System Design MTN6181-6035
KNX Multitouch Pro, katal. č. MTN6215-03../59..
Obsah balení: 2 nerezové skoby.
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Tlačítka a tlačítkové panely ‑ System M

 

Tlačítkový panel KNX Pro, System M 

Typ Katal. č.

n Polar MTN6180‑0319

n Active MTN6180‑0325

n Antracit MTN6180‑0414

n Aluminium MTN6180‑0460

Pro System M.

Tlačítkový panel s 1 až 4 ovládacími tlačítky se stavovým podsvícením. V nečinném stavu se 
tlačítkový panel jeví jako jednotvárná plocha. Funkce tlačítek se stanou viditelná podsvícením 
symbolu po aktivaci. Je možné použít přiložené předtisknuté folie nebo jednotlivé symboly 
s různými motivy. Pozice symbolů závisí na počtu používaných tlačítek.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.

Funkce zařízení nastavitelné přes ETS:
 ■ Chování a intenzita stavového podsvícení
 ■ Noční režim: LED podvícení se sníženou intenzitou
 ■ Funkce aktivované přiblížením: LED podsvícení bude viditelné a příslušné funkce budou 

aktivovány pouze po přiblížení.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky.

Funkce aplikačního softwaru KNX:
2 programovací možnosti:

 ■ Expresní nastavení: vyvolá přednastavenou konfiguraci
 ■ Pokročilé nastavení: individuální konfigurace

Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (po-
mocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy 
(rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení 
scény, blokovací funkce.

Příslušenství: Ochrana proti demontáži, katal. č. MTN6270-0000
Sada folií pro tlačítkový panel KNX Pro, katal. č. MTN6270-0010
Poznámka: programovatelné přes ETS4 a vyšší
Obsah balení: Sada folií, sběrnicová svorka a montážní rámeček, 3 předtisklé fólie a 24 
různých symbolů pro jednotlivé funkce s 1 podkladovou fólií.

Sada folií pro tlačítkový panel KNX Pro, System M

Typ Katal. č.

MTN6270‑0010

Nádhradní díl
Pro System M.
Pro individuální popis tlačítkového panelu KNX Pro.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový panel KNX Pro, katal. č. MTN6180-03../04..
Obsah balení: 3 předtisklé fólie a 24 různých symbolů pro jednotlivé funkce a 1 podkladová 
fólie.
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KNX Multitouch Pro, System M 

Typ Katal. č.

MTN6215‑0310

Pro System M.
Komfortní pokojový regulátor pro řízení až 32 funkcí a teploty v místnosti.
Všechny funkce jsou zobrazeny na dotykovém displeji a jsou vyvolány jednoduchými pohyby 
prstem. Uživatel vybírá z 3 designů rozhraní, která mohou být zvolena pro příslušné funkce.
Rozhraní regulace teploty v místnosti může být zobrazeno ve 2 různých designech. 
S jednotkou regulátoru teploty v místnosti, displejem a připojením vzdáleného čidla.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatelnými KNX 
pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů.

Funkce zařízení nastavitelné přes ETS:
 ■ Volba chování uživatelského prostředí při zapnutí
 ■ Funkce přiblížení: Displej se zapne a úvodní obrazovka se zobrazí pouze při přiblížení
 ■ Funkce gesta: Zařízení rozpozná gesta (horizontální nebo vertikální pohyb) a spustí funkci. 

Tímto způsobem je možné např. rozsvítit světla, když vcházíte do místnosti.
 ■ Režim čištění: Po určený čas nejsou detekovány dotyky ani pohyby
 ■ Nastavení podsvícení
 ■ Nastavení displejového spořiče 

S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Řídicí jednotka/tlačítkový panel:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, 
vyvolání scény, uložení scény, signální funkce, řízení ventilátoru, provozní režimy, úprava 
požadovaných hodnot.

Funkce regulátoru pokojové teploty:
Typ regulátoru: 2-stavový regulátor, spojitý PI regulátor, PI regulátor s pulsní šířkovou modu-
lací (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu od 0 do 100 % nebo spínaní ZAP/VYP
Režim regulátoru:

 ■ Vytápění s jedním ovládaným výstupem
 ■ Chlazení s jedním ovládaným výstupem
 ■ Vytápění a chlazení s oddělenými ovládanými výstupy
 ■ 2-stavové vytápění s 2 ovládanými výstupy
 ■ 2-stavové chlazení s 2 ovládanými výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 ovládanými výstupy

Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí

Změna všech požadovaných hodnot, uložení všech nastavených teplotních hodnot a provoz-
ních režimů v případě resetu, externí monitoring teploty, další výstup řídicího signálu jako 
1 byte hodnota pro PWM. Monitorovací funkce pro aktuální teplotu, funkce ochrany ventilu.
Scény.
Příslušenství: ochrana proti demontáži, katal. č. MTN6270-0000
Podlahové čidlo k univerzálnímu termostatu, katal. č. MTN5775-0003
Poznámka: programovatelné přes ETS4 a vyšší
Obsah balení: sběrnicová svorka a montážní rámeček.

  
 

Vzdálený snímač pro regulátor teploty místnosti s dotykovým displejem

Typ Katal. č.

MTN5775‑0003

Pro použití s podlahovým vytápěním
V KNX systému nutno doplnit o:   
KNX Multitouch Pro System M MTN6215-03..
KNX Multitouch Pro  System Design MTN6215-59..
KNX Multitouch Pro  System Design MTN6216-5910
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Tlačítkový panel plus, jednonásobný Tlačítkový panel plus, dvonásobný

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

n White Cream MTN617144 n White Cream MTN617244

n Polar MTN617119 n Polar MTN617219

n Active MTN617125 n Active MTN617225

n Antracit MTN627514 n Antracit MTN627614

n Aluminium MTN627560 n Aluminium MTN627660

Pro System M.
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Tlačítkový panel se dvěma ovládacími tlačít-
ky, se dvěma stavovými (červené) 
a jednou provozní (zelená) LED signálkou 
a s popisovým polem pro vložení štítku. 
Provozní LED signálku lze využít také jako 
orientační světlo.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství:
Arch popisových štítků pro tlačítkové panely 
plus - System M, katal. č. MTN6183..
Obsah balení: ochranný kryt proti znečištění, 
sběrnicová svorka.

Pro System M.
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, 
se čtyřmi stavovými (červené) a jednou 
provozní (zelená) LED signálkou a s popiso-
vým polem pro vložení štítku. Provozní LED 
signálku lze využít také jako orientační světlo.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství:
Arch popisových štítků pro tlačítkové panely 
plus - System M, katal. č. MTN618319/20.
Obsah balení: ochranný kryt proti znečištění, 
sběrnicová svorka.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný, s IČ 
přijímačem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

n White Cream MTN617444 n White Cream MTN617544

n Polar MTN617419 n Polar MTN617519

n Active MTN617425 n Active MTN617525

n Antracit MTN627814 n Antracit MTN627914

n Aluminium MTN627860 n Aluminium MTN627960

Pro System M.
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, 
s osmi stavovými (červené) a jednou provozní 
(zelená) LED signálkou a s popisovým polem 
pro vložení štítku. Provozní LED signálku lze 
využít také jako orientační světlo.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX: 
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství: Arch popisových štítků pro 
tlačítkové panely plus - System M, 
katal. č. MTN618319/20.
Obsah balení: ochranný kryt proti znečištění
a sběrnicová svorka.

Pro System M.
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, 
s osmi stavovými (červené) a jednou provozní 
(zelená) LED signálkou a s popisovým polem 
pro vložení štítku. Provozní LED signálku lze 
využít také jako orientační světlo. Nastavenou 
funkci každého z tlačítek lze spustit pomocí 
IČ dálkového ovládání. Tlačítkový panel je 
z výroby předprogramován pro provoz ve 
spojení s IČ dálkovým ovládáním Distance. 
K ovládání tlačítkového panelu lze naprogra-
movat mnoho jiných IČ dálkových ovladačů 
(např. stávající dálkové ovladače TV nebo CD 
přehrávače).
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství: Arch popisových štítků pro tla-
čítkový panel plus s IČ přijímačem - System 
M, katal. č. MTN6184..
Vysílač: IČ dálkové ovládání, katal. č. 
MTN5761-0000
Obsah balení: ochranný kryt proti znečištění
a sběrnicová svorka.

Arch popisových štítků pro tlačítkové 
panely plus

Arch popisových štítků pro tlačítkový 
panel plus, s IČ přijímačem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

polar MTN618319 polar MTN618419

stříbrná MTN618320 stříbrná MTN618420

Pro individuální označení tlačítek tlačítkových 
panelů plus designu System M pomocí textu 
nebo symbolů.
Příslušenství pro: 
Tlačítkový panel plus, jednonásobný - System 
M, katal. č. MTN6275.., MTN6171..,
Tlačítkový panel plus, dvojnásobný - System 
M, katal. č. MTN6276.., MTN6172.., 
Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný - System 
M, katal. č. MTN6278.., MTN6174..
Obsah balení: 1 arch s 28 štítky.

Pro individuální označení tlačítek tlačítkového 
panelu plus s IČ přijímačem designu System 
M pomocí textu nebo symbolů.
Příslušenství pro: Tlačítkový panel plus, 
čtyřnásobný, s IČ přijímačem - System M, 
katal. č. MTN6279.., MTN6175...
Obsah balení: 1 arch s 28 štítky.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Ochranný kryt proti znečištění

Typ Katal. č. 

MTN627591

Pro System M.
Pro ochranu krytů tlačítek, tlačítkových panelů, tlačítkových panelů s regulátorem teploty 
místnosti a regulátorů teploty místnosti proti znečištění při zapravení okolí instalačních krabic, 
malování, nátěrech, apod.
Příslušenství pro: 
Tlačítkový panel plus, jednonásobný - System M, katal. č. MTN6275.., MTN6171..,
Tlačítkový panel plus, dvojnásobný - System M, katal. č. MTN6276.., MTN6172..,
Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný - System M, katal. č. MTN6278.., MTN6174..,
Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný, s IČ přijímačem - System M, katal. č. MTN6279.., 
MTN6175..,
Tlačítkový panel plus, dvojnásobný, s regulátorem teploty místnosti - System M, katal. č. 
MTN6212-03../-04..,
Regulátor teploty místnosti, komerční - System M, katal. č. MTN6221-03../-04..,
Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul - System M, katal. č. MTN6191.., MTN6251..,
Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s potiskem 1/0 - System M, katal. č. MTN6254.., 
MTN6193..,
Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů - System M, katal. č. 
MTN6255.., MTN6194..,
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul - System M, katal. č. MTN6192.., MTN6252..,
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul s potiskem 1/0 a šipkami nahoru/dolů - System M, 
katal. č. MTN6256.., MTN6195..,
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů a 1/0 - System M, katal. 
č. MTN6257.., MTN6196..,
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů - System M, katal. č. 
MTN6258.., MTN6197...
Poznámka: Schopnost měření teploty přístrojem s regulátorem teploty místnosti je při 
nasazeném ochranném krytu proti znečištění podstatně omezena.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítkový panel plus, dvojnásobný, s prostorovým regulátorem teploty

Typ Katal. č. 

n White Cream MTN6212‑0344

n Polar MTN6212‑0319

n Active MTN6212‑0325

n Antracit MTN6212‑0414

n Aluminium MTN6212‑0460

Pro System M.
Multifunkční tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, se čtyřmi stavovými a jednou 
provozní LED signálkou (celkem pět červených LED) a s popisovým polem pro vložení štítku. 
Provozní LED signálka lze využít také jako orientační světlo.
S integrovaným regulátorem teploty místnosti a displejem.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro regulaci vytápění a chlazení prostřednictvím plynule 
řiditelných elektromotorických KNX pohonů ventilů nebo prostřednictvím spínání výstupů spí-
nacích a vytápěcích akčních členů. S bíle podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, 
data, teploty a provozního režimu. Menu pro nastavení výchozích provozních režimů, žádané 
teploty, pracovních/volných dnů (externí přepínání), režimů zobrazení údajů na 
displeji, času, spínacích časů časového programu a úrovně podsvícení displeje.
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Funkce tlačítkového panelu:
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany pulsu spouští 
1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu 
s 2-bytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, 
vyvolání scény, uložení scény, blokovací funkce, jednoduchý časový program, synchronizace 
času a data po sběrnici, funkce upozornění, cyklické vyčítání externí teploty, řízení otáček 
ventilátoru, provozní režimy, úprava požadovaných hodnot.
Funkce regulátoru teploty místnosti:
Typ regulátoru: 2-stavová regulace, spojitá PI regulace, spínaná PI regulace (pulsně šířková 
modulace PWM)

Výstup: spojitý v rozsahu 0 až 100 % nebo spínaný zap/vyp

Režimy regulátoru:
 ■ vytápění s jedním výstupem regulátoru
 ■ chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ vytápění a chlazení se samostatnými výstupy regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 řídicími výstupy

 
Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, standby (útlum), noční, ochrana proti zámrazu/
přehřátí

Změna všech žádaných hodnot, uložení nastavení všech žádaných teplot a provozních režimů 
v případě resetu přístroje, sledování externí teploty, navíc výstup regulační hodnoty pro PWM 
v 1-bytovém formátu.

Funkce sledování aktuální teploty, funkce ochrany ventilu proti zatuhnutí.
Funkce pro vytvoření scén.

Obsluha: Menu.
Obsah balení: sběrnicová svorka, montážní rámeček, šroubek na ochranu proti neoprávněné 
demontáži a ochranný kryt proti znečištění přístroje.



54 KNX katalog 
Systémy řízení budov

KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul 
s potiskem 1/0

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

n White Cream MTN619144 n White Cream MTN619344

n Polar MTN619119 n Polar MTN619319

n Active MTN619125 n Active MTN619325

n Antracit MTN625114 n Antracit MTN625414

n Aluminium MTN625160 n Aluminium MTN625460

Pro System M.
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový 
modul.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový 
modul KNX, jednonásobný - System M, katal. 
č. MTN625199.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění 
- System M, katal. č. MTN627591

Pro System M.
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový 
modul.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový 
modul KNX, jednonásobný - System M, katal. 
č. MTN625199.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění 
- System M, katal. č. MTN627591

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů

Typ Katal. č. 

n White Cream MTN619444

n Polar MTN619419

n Active MTN619425

n Antracit MTN625514

n Aluminium MTN625560

Pro System M.
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový modul.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový modul KNX, jednonásobný - System M, katal. č. 
MTN625199.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění - System M, katal. č. MTN627591

Tlačítkový modul KNX, jednonásobný

Typ Katal. č. 

MTN625199

Pro System M.
Tlačítkový modul bez krytu, se dvěma ovládacími tlačítky. S jednou programovatelnou stavo-
vou (červená) LED signálkou.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky. S integrovanou 
sběrnicovou spojkou.
Funkce aplikačního softwaru KNX: Tlačítka lze parametrizovat jako tlačítkové páry nebo 
jako jednotlivá tlačítka.
Jednotlivá tlačítka: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény.
Tlačítka v páru: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény, žaluzie.
V KNX systému nutno doplnit o: 
Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul - System M, katal. č. MTN6191.., MTN6251..,
Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s potiskem 1/0 - System M, katal. č. MTN6254.., 
MTN6193..,
Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů - System M, katal. č. 
MTN6255.., MTN6194...
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul
s potiskem 1/0 a šipkami nahoru/dolů

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

n White Cream MTN619244 n White Cream MTN619544

n Polar MTN619219 n Polar MTN619519

n Active MTN619225 n Active MTN619525

n Antracit MTN625214 n Antracit MTN625614

n Aluminium MTN625260 n Aluminium MTN625660

Pro System M.
Kryty se nasazují na dvojnásobný tlačítkový 
modul.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový 
modul KNX, dvojnásobný - System M, katal. 
č. MTN625299.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění 
- System M, katal. č. MTN627591

Pro System M.
Kryty se nasazují na dvojnásobný tlačítkový 
modul.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový 
modul KNX, dvojnásobný - System M, katal. 
č. MTN625299.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění 
- System M, katal. č. MTN627591

Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul 
s potiskem šipek nahoru/dolů a 1/0 

Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul 
s potiskem šipek nahoru/dolů

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

n White Cream MTN619644 n White Cream MTN619744

n Polar MTN619619 n Polar MTN619719

n Active MTN619625 n Active MTN619725

n Antracit MTN625714 n Antracit MTN625814

n Aluminium MTN625760 n Aluminium MTN625860

Pro System M.
Kryty se nasazují na dvojnásobný tlačítkový 
modul.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový 
modul KNX, dvojnásobný - System M, katal. 
č. MTN625299.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění 
- System M, katal. č. MTN627591

Pro System M.
Kryty se nasazují na dvojnásobný tlačítkový 
modul.
V KNX systému nutno doplnit o: Tlačítkový 
modul KNX, dvojnásobný - System M, katal. 
č. MTN625299.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění 
- System M, katal. č. MTN627591
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítkový modul KNX, dvojnásobný

Typ Katal. č. 

MTN625299

Pro System M.
Tlačítkový modul bez krytů, se čtyřmi ovládacími tlačítky. Se dvěma programovatelnými stavo-
vými (červené) LED signálkami.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky. S integrovanou 
sběrnicovou spojkou.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Tlačítka lze parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
Jednotlivá tlačítka: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény.
Tlačítka v páru: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény, žaluzie.
V KNX systému nutno doplnit o: 
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul - System M, katal. č. MTN6192.., MTN6252..,
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul s potiskem 1/0 a šipkami nahoru/dolů - System M, 
katal. č. MTN6256.., MTN6195..,
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů a 1/0 - System M, katal. 
č. MTN6257.., MTN6196..,
Kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů - System M, katal. č. 
MTN6258.., MTN6197...
Obsah balení: sběrnicová svorka.



57KNX katalog 
Systémy řízení budov

KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítka, Unica

KNX Unica tlačítko plus, jednonásobné KNX Unica tlačítko plus, dvojnásobné

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

n bílá MGU3.530.18 n bílá MGU3.531.18

n marfil MGU3.530.25 n marfil MGU3.531.25

2 moduly
Pro Unica design.
KNX tlačítkový ovládač se dvěma tlačítky 
a dvěma samostatně ovladatelnými stavo-
vými (modré) LED signálkami. Stavové LED 
jsou umístěny pod vyměnitelnými štítky 
se symboly. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení 
je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí 
sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství: 
V balení se sadou 10 štítků se symboly: 2x
symbol bod, 1x symbol “1”, 1x symbol “0”, 2x
symbol pro stmívání, 2x symbol pro žaluzie,
2x bez symbolu.
Obsah balení: sběrnicová svorka.

2 moduly
Pro Unica design.
KNX tlačítkový ovládač se čtyřmi tlačítky 
a čtyřmi samostatně ovladatelnými stavovými 
(modré) LED signálkami. Stavové LED jsou 
umístěny pod vyměnitelnými štítky 
se symboly.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení 
je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí 
sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství: 
V balení se sadou 20 štítků se symboly: 4x 
symbol bod, 2x symbol “1”, 2x symbol “0”, 4x 
symbol pro stmívání, 4x symbol pro žaluzie, 
4x bez symbolu. 
Obsah balení: sběrnicová svorka.

KNX Unica tlačítko plus, jednonásobné s IČ přijímačem

Typ Katal. č.

n bílá MGU3.532.18

n marfil MGU3.532.25

2 moduly
Pro Unica design.
KNX tlačítkový ovládač se dvěma tlačítky, jednou samostatně ovladatelnou stavovou (modrá) 
LED signálkou a IČ přijímačem. Stavová LED je umístěná pod vyměnitelným štítkem 
se symbolem.
Nastavenou funkci každého z tlačítek lze spustit pomocí IČ dálkového ovládání.
Tlačítkový ovládač je z výroby předprogramován pro provoz ve spojení s IČ dálkovým ovládá-
ním Distance. Pro ovládání tlačítek lze naprogramovat mnoho jiných IČ dálkových ovladačů 
(např. stávající dálkové ovladače TV nebo CD přehrávače). S integrovanou sběrnicovou 
spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (po-
mocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy 
(rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení 
scény, blokovací funkce.
Vysílač: Univerzální IČ dálkové ovládání, katal. č. MTN5761-0000.
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítka, Unica Top

KNX Unica Top tlačítko plus, 
jednonásobné

KNX Unica Top tlačítko plus, dvojnásobné

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

n aluminium MGU3.530.30 n aluminium MGU3.531.30

n grafit MGU3.530.12 n grafit MGU3.531.12

2 moduly
Pro Unica Top
KNX tlačítkový ovládač se dvěma tlačítky 
a dvěma samostatně ovladatelnými stavo-
vými (modré) LED signálkami. Stavové LED 
jsou umístěny pod vyměnitelnými štítky 
se symboly.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení 
je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí 
sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství:
V balení se sadou 10 štítků se symboly: 2x 
symbol bod, 1x symbol “1”, 1x symbol “0”, 2x 
symbol pro stmívání, 2x symbol pro žaluzie, 
2x bez symbolu. 
Obsah balení: sběrnicová svorka.

2 moduly
Pro Unica Top
KNX tlačítkový ovládač se čtyřmi tlačítky 
a čtyřmi samostatně ovladatelnými stavovými 
(modré) LED signálkami. Stavové LED jsou 
umístěny pod vyměnitelnými štítky 
se symboly.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení 
je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí 
sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho 
tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie 
(pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek 
v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 
8-bitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání 
scény, uložení scény, blokovací funkce.
Příslušenství:
V balení se sadou 20 štítků se symboly: 4x 
symbol bod, 2x symbol “1”, 2x symbol “0”, 4x 
symbol pro stmívání, 4x symbol pro žaluzie, 
4x bez symbolu. 
Obsah balení: sběrnicová svorka.

KNX Unica Top tlačítko plus, jednonásobné s IČ přijímačem

Typ Katal. č.

n aluminium MGU3.532.30

n grafit MGU3.532.12

2 moduly
Pro Unica Top design.
KNX tlačítkový ovládač se dvěma tlačítky, jednou samostatně ovladatelnou stavovou (modrá) 
LED signálkou a IČ přijímačem. Stavová LED je umístěná pod vyměnitelným štítkem se 
symbolem.
Nastavenou funkci každého z tlačítek lze spustit pomocí IČ dálkového ovládání.
Tlačítkový ovládač je z výroby předprogramován pro provoz ve spojení s IČ dálkovým ovládá-
ním Distance. Pro ovládání tlačítek lze naprogramovat mnoho jiných IČ dálkových ovladačů 
(např. stávající dálkové ovladače TV nebo CD přehrávače). S integrovanou sběrnicovou 
spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání (pomocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), žaluzie (po-
mocí jednoho tlačítka nebo dvou tlačítek v páru), hrany pulsu spouští 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové 
telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany pulsu s 2-bytovými telegramy 
(rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení 
scény, blokovací funkce.
Vysílač:
Univerzální IČ dálkové ovládání, katal. č. MTN5761-0000.
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX  
Přehled binárních vstupů

Tlačítkové rozhraní plus Modul binárních vstupů REG‑K/x10 Modul binárních vstupů REG‑K/x24 Modul binárních vstupů REG‑K/x230

Katal. č. MTN670802 MTN670804 MTN644492 MTN644592 MTN644892 MTN644792 MTN644992 MTN644692

Počet kanálů 2 4 4 8 4 8 4 8

Výstupy 2 (pouze pro nízkoproudové 
LED)

4 (pouze pro nízkoproudové 
LED)

— — — — — —

Šířka zařízení 40x30,5x12,5 mm (d. x š. x h. ) 2,5 modulu 4 moduly 2,5 modulu 4 moduly 2,5 modulu 4 moduly

Použití připojení konvenčních vypínačů nebo beznapěťových kontaktů připojení konvenčních vypínačů nebo beznapěťových 
kontaktů

Připojení konvečních zařízení s výstupy na AC / DC 24 
V např. okenní kontakty, čidla větru, čidlo rozbití okna Připojení konvečních zařízení s výstupy na AC 230 V

Místo montáže V okolí vypínačů Rozváděč Rozváděč Rozváděč 

Připojovací svorky — Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky

Vnitřně generované napětí — —

Vstupní napětí / napětí kontaktu — / 3,5 V — / 10 V AC/DC 24 V / — AC 230 V / —

Vstupní proud / proud kontaktu — / 2 mA — / 2 mA AC 6 mA, DC 15 mA / — AC 12 mA / —

Prahy — — Úroveň 0: ≤ 5 V
Úroveň 1: ≥11 V

Úroveň 0: ≤ 40 V
Úroveň 1: ≥160 V

Maximální délka kabelu length 7,5 m 50 m 100 m 100 m

Ztrátový tepelný výkon: 1 W 1,2 W 1,3 W  2,5 W  1,5 W 2,7 W

Software

Přepínání

Spínání

Stmívání (pomocí 1 nebo 2 tlačítek) 

Žaluzie (pomocí 1 nebo 2 tlačítek) 

Žaluzie s hodnotami polohy

Hrany (1 bit, 2 bity, 4 bity, 1 byte, 2 byte)

Hrany (1 bit, 2 bity, 4 bity, 1 byte, 2 byte) krátký a dlouhý stisk

8 bit lineární regulátor 

Scény

Čítač pulzů

Čítač spínání 

Reset čítače

Cyklické posílání (1 bit, 2 bity, 1 byte)

Zamykání funkce pro každý kanál

Zamykání funkce
 ■  Nastavitelné pro každý kanál
 ■ Všechny kanály podle nastavení hlavního kanálu
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KNX  
Přehled binárních vstupů

Tlačítkové rozhraní plus Modul binárních vstupů REG‑K/x10 Modul binárních vstupů REG‑K/x24 Modul binárních vstupů REG‑K/x230

Katal. č. MTN670802 MTN670804 MTN644492 MTN644592 MTN644892 MTN644792 MTN644992 MTN644692

Počet kanálů 2 4 4 8 4 8 4 8

Výstupy 2 (pouze pro nízkoproudové 
LED)

4 (pouze pro nízkoproudové 
LED)

— — — — — —

Šířka zařízení 40x30,5x12,5 mm (d. x š. x h. ) 2,5 modulu 4 moduly 2,5 modulu 4 moduly 2,5 modulu 4 moduly

Použití připojení konvenčních vypínačů nebo beznapěťových kontaktů připojení konvenčních vypínačů nebo beznapěťových 
kontaktů

Připojení konvečních zařízení s výstupy na AC / DC 24 
V např. okenní kontakty, čidla větru, čidlo rozbití okna Připojení konvečních zařízení s výstupy na AC 230 V

Místo montáže V okolí vypínačů Rozváděč Rozváděč Rozváděč 

Připojovací svorky — Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky

Vnitřně generované napětí — —

Vstupní napětí / napětí kontaktu — / 3,5 V — / 10 V AC/DC 24 V / — AC 230 V / —

Vstupní proud / proud kontaktu — / 2 mA — / 2 mA AC 6 mA, DC 15 mA / — AC 12 mA / —

Prahy — — Úroveň 0: ≤ 5 V
Úroveň 1: ≥11 V

Úroveň 0: ≤ 40 V
Úroveň 1: ≥160 V

Maximální délka kabelu length 7,5 m 50 m 100 m 100 m

Ztrátový tepelný výkon: 1 W 1,2 W 1,3 W  2,5 W  1,5 W 2,7 W

Software

Přepínání

Spínání

Stmívání (pomocí 1 nebo 2 tlačítek) 

Žaluzie (pomocí 1 nebo 2 tlačítek) 

Žaluzie s hodnotami polohy

Hrany (1 bit, 2 bity, 4 bity, 1 byte, 2 byte)

Hrany (1 bit, 2 bity, 4 bity, 1 byte, 2 byte) krátký a dlouhý stisk

8 bit lineární regulátor 

Scény

Čítač pulzů

Čítač spínání 

Reset čítače

Cyklické posílání (1 bit, 2 bity, 1 byte)

Zamykání funkce pro každý kanál

Zamykání funkce
 ■  Nastavitelné pro každý kanál
 ■ Všechny kanály podle nastavení hlavního kanálu
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KNX
Binární vstupy

Binární vstupy

Tlačítkové rozhraní plus, dvojnásobné

Typ Katal. č.

polar MTN670802

Modul generuje interní detekční napětí pro připojení dvou konvenčních tlačítkových mechanis-
mů nebo beznapěťových kontaktů, a také pro připojení dvou nízkopříkonových LED signálek.
Připojovací vodiče jsou 30 cm dlouhé a lze je prodloužit až na max. 7,5 m. Pro montáž do 
běžné 60 mm instalační krabice.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, poziční hodnoty 
pro ovládání žaluzií (8 bitů), hrany pulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými telegramy, rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem, inicializační telegram, cyklické vysílání, hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy, 8-bitový lineární regulátor, scény, čítač, blokovací funkce, rozpínací/spínací kontakt, 
detekční interval. Výstupy pro připojení kontrolek (nízkopříkonové LED) pro signalizaci stavu.
Pro každý vstup/výstup:  
Napětí kontaktu: < 3 V (SELV) 
Proud kontaktu: < 0,5 mA 
Výstupní proud: max. 2 mA 
Max. délka kabelu: 30 cm nestíněný, lze prodloužit až na max. 7,5 m pomocí krouceného 
nestíněného kabelu. 
Rozměry: cca 40x30,5x12,5 mm (DxŠxV)
Obsah balení: sběrnicová svorka.

Tlačítkové rozhraní plus, čtyřnásobné

Typ Katal. č.

polar MTN670804

Modul generuje interní detekční napětí pro připojení čtyř konvenčních tlačítkových mechanis-
mů nebo beznapěťových kontaktů, a také pro připojení čtyř nízkopříkonových LED signálek.
Připojovací vodiče jsou 30 cm dlouhé a lze je prodloužit až na max. 7,5 m. Pro montáž do 
běžné 60 mm instalační krabice.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, poziční hodnoty 
pro ovládání žaluzií (8 bitů), hrany pulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými telegramy, rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem, inicializační telegram, cyklické vysílání, hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy, 8-bitový lineární regulátor, scény, čítač, blokovací funkce, rozpínací/spínací kontakt, 
detekční interval. Výstupy pro připojení kontrolek (nízkopříkonové LED) pro signalizaci stavu.
Pro každý vstup/výstup:  
Napětí kontaktu: < 3 V (SELV) 
Proud kontaktu: < 0,5 mA 
Výstupní proud: max. 2 mA 
Max. délka kabelu: 30 cm nestíněný, lze prodloužit až na max. 7,5 m pomocí krouceného 
nestíněného kabelu. 
Rozměry: cca 40x30,5x12,5 mm (DxŠxV)
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX
Binární vstupy

Binární vstupy REG‑K/4x10

Typ Katal. č.

světlá šedá MTN644492

Pro připojení čtyř konvenčních tlačítkových mechanismů nebo beznapěťových kontaktů 
do KNX. Interně generuje detekční napětí SELV, elektricky izolované od sběrnice.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami.
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED signálky. Jakmile je nahrána 
aplikace, zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; 
datová lišta není nutná.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, poziční hodnoty 
pro ovládání žaluzií (8 bitů), hrany pulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými telegramy, rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem, inicializační telegram, cyklické vysílání, hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy, 8-bitový lineární regulátor, blokovací funkce, rozpínací/spínací kontakt, detekční 
interval.
Vstupy: 4 
Napětí kontaktu: max. 10 V, synchronní 
Proud kontaktu: max. 2 mA, pulzní 
Délka kabelu: max. 50 m 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 1 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.

Binární vstupy REG‑K/8x10

Typ Katal. č.

světlá šedá MTN644592

Pro připojení osmi konvenčních tlačítkových mechanismů nebo beznapěťových kontaktů do 
KNX. Interně generuje detekční napětí SELV, elektricky izolované od sběrnice.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami.
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED signálky. Jakmile je nahrána 
aplikace, zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Pro instalaci na lišty DIN dle EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; 
datová lišta není nutná.
Funkce aplikačního softwaru KNX:
Spínání, přepínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, poziční hodnoty 
pro ovládání žaluzií (8 bitů), hrany pulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými telegramy, rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem, inicializační telegram, cyklické vysílání, hrany pulsu s 2-bytovými 
telegramy, 8-bitový lineární regulátor, blokovací funkce, rozpínací/spínací kontakt, detekční 
interval.
Vstupy: 8 
Napětí kontaktu: max. 10 V, synchronní 
Proud kontaktu: max. 2 mA, pulzní 
Délka kabelu: max. 50 m 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 70 mm
Ztrátový tepelný výkon: 1,2 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.
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KNX
Binární vstupy

Binární vstupy REG‑K/4x24

Typ Katal. č.

světlá šedá MTN644892

Pro připojení čtyř běžných zařízení s AC/DC 24 V výstupy do KNX.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty
DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace,
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů,
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8 bitů), hrany impulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými 
telegramy, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační telegram, periodické vysílání, 
hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární regulátor. Funkce blokování, 
rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC / DC 24 V 
Vstupy: 4 
Vstupní proud: DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V) 
Signál „0“: ≤ 5 V 
Signál „1“: ≥ 11 V 
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 1,3 W
Příslušenství: 
Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 0,4 A, katal. č. MTN693003,
Napájecí zdroj, 24 V, 1,2 A, katal. č. ABL8MEM24012,
Napájecí zdroj REG, AC 24 V/1 A, katal. č. MTN663529
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.

Binární vstupy REG‑K/8x24

Typ Katal. č.

světlá šedá MTN644792

Pro připojení osmi běžných zařízení s AC/DC 24 V výstupy do KNX.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty
DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace,
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů,
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8 bitů), hrany impulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými telegra-
my, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační telegram, periodické vysílání, hrany 
impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární regulátor. Funkce blokování, rozpínací/
spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC/DC 24V 
Vstupy: 8 
Vstupní proud: DC cca 15 mA, AC cca 6 mA 
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,5 W
Příslušenství: 
Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 0,4 A, katal. č. MTN693003,
Napájecí zdroj, 24 V, 1,2 A, katal. č. ABL8MEM24012,
Napájecí zdroj REG, AC 24 V/1 A, katal. č. MTN663529
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.
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KNX
Binární vstupy

Binární vstupy REG‑K/4x230

Typ Katal. č.

světlá šedá MTN644992

Pro připojení čtyř běžných zařízení s AC 230 V výstupy do KNX.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty
DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace,
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů,
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8 bitů), hrany impulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými telegra-
my, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační telegram, periodické vysílání, hrany 
impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární regulátor. Funkce blokování, rozpínací/
spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC 230 V, 50-60 Hz 
Vstupy: 4 
Vstupní proud: AC 12 mA 
Signál „0“: ≤ 40 V 
Signál „1“: ≥ 160 V 
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 1,5 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.

Binární vstupy REG‑K/8x230

Typ Katal. č.

světlá šedá MTN644692

Pro připojení osmi běžných zařízení s AC 230 V výstupy do KNX.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty
DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace,
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů,
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8 bitů), hrany impulsu s 1-, 2-, 4- nebo 8-bitovými telegra-
my, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační telegram, periodické vysílání, hrany 
impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární regulátor. Funkce blokování, rozpínací/
spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC 230V, 50-60 Hz 
Vstupy: 8 
Vstupní proud: AC cca 7 mA 
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,7 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a krytka sběrnicového kabelu.
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Přehled detektorů přítomnosti  
a detektorů pohybu

KNX

KNX ARGUS Presence  
Basic

KNX ARGUS Presence KNX ARGUS Presence, 
detektor přítomnosti

s řízením osvětlení a IČ 
přijímačem

KNX ARGUS Presence 
180/2,20 m, pro zapuštěnou 

montáž

KNX ARGUS 180/2,20 m,  
pro zapuštěnou montáž

KNX ARGUS 180,  
pro zapuštěnou montáž

KNX ARGUS 220

Katal. č. MTN6307.. MTN6308.. MTN6309.. MTN6304.., MTN6306.. MTN6317.., MTN6327.. MTN6316.., MTN6326.. MTN6318.. MTN6325.. 

Design — — — System M System M System M Artec, Antique —

Použití (příklady) 

Kanceláře, čekárny
Velké kanceláře, čekárny,
učebny, soukromé byty,

veřejné budovy

Velké kanceláře, čekárny,
učebny, soukromé byty,

veřejné budovy

Velké kanceláře, čekárny,
učebny, soukromé byty,

veřejné budovy

Chodby, soukromé byty, 
veřejné budovy

Chodby, soukromé byty, 
veřejné budovy

Vstupní plochy, terasy, garáže, 
rozsáhle zastřešené plochy, kde je 
stupeň IP20 nedostatečný (dílny, 

centra wellness, …)

 

Regulace osvětlení
Regulace vytápění

Regulace osvětlení, žaluzií
a vytápění 

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění a konstantní

úroveň osvětlení

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění a konstantní

úroveň osvětlení

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění 

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění Osvětlení 

Místo montáže Stropní montáž, vnitřní použití Stropní montáž, vnitřní použití Stropní montáž, vnitřní použití zapuštěná montáž, vnitřní použití zapuštěná montáž, vnitřní použití zapuštěná montáž, vnitřní použití montáž na povrch, vnitřní i vnější 
použití

Stupeň krytí IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 55

Doporučená montážní výška 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,2 m nebo 1,1 m (poloviční dosah) 2,2 m nebo 1,1 m (poloviční dosah) 1,10 m 2,5 m

Úhel detekce 360° 360° 360° 180° 180° 180° 220°, nastavitelná čočka

Dosah (pravý, levý / čelní) Poloměr 7 m Poloměr 7 m Poloměr 7 m 8 m pravý/levý, 12 m čelní 8 m pravý/levý, 12 m čelní Poloměr 8 m 14 m pravý/levý, 16 m čelní

Počet úrovní 6 6 6 6 6 1 7

Počet zón 136 136 136 46 46 14 112

Počet spínaných segmentů 544 544 544 — — — 448

Počet pohybových snímačů 4 4 4 2 2 1 1

Snímač osvětlení 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 3-2000 Lux

Schodišťový časovač nastavitelný na zařízení — — — 1 s - 8 min 1 s - 8 min 1 s - 8 min 1 s - 8 min

Schodišťový časovač nastavitelný v ETS 1 s - 255 h 1 s - 255 h 1s - 255 h 1 s - 255 h 1 s - 255 h 1 s - 255 h 1 s - 255 h

Software

Regulace osvětlení na konstantní požadovanou úroveň — — — — — —

Počet detektorů pohybu/přítomnosti 2 5 5+1 (1 pro řízení osvětlení) 5 5 5 5

Počet funkcí na blok 4 4 4 4 4 4 4

Funkce na blok 
 ■ Telegramy 1 bit, 1 byte, 2 byte
 ■ Schodišťový časovač
 ■ Samoregulační časovač
 ■ Nastavitelná citlivost
 ■ Nastavitelný dosah
 ■ Práh intenzity
 ■ Blokovací funkce
 ■ Nastavitelná citlivost a dosah detektoru pohybu po sektoru

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

 

 

— 

Korekce skutečné hodnoty — —

Cyklické posílání požadované hodnoty intenzity — — —

Cyklické posílání hodnoty intenzity přes 2 bajtový objekt

Práh intenzity nastavitelný přes objekt — — — —

Master/Slave funkce —

Monitorovací funkce (cyklické posílání) —

Nastavitelný blokovací čase (potlačení šumu) — — — —

IČ přijímač až 10 kanálů
 ■  IČ funkce s KNX telegramy
 ■ Konfigurace prahu intenzity, schodišťového časovače a dosahu

—
—

—
—

 
—
—

—
—

—
—

—
—
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Přehled detektorů přítomnosti  
a detektorů pohybu

KNX

KNX ARGUS Presence  
Basic

KNX ARGUS Presence KNX ARGUS Presence, 
detektor přítomnosti

s řízením osvětlení a IČ 
přijímačem

KNX ARGUS Presence 
180/2,20 m, pro zapuštěnou 

montáž

KNX ARGUS 180/2,20 m,  
pro zapuštěnou montáž

KNX ARGUS 180,  
pro zapuštěnou montáž

KNX ARGUS 220

Katal. č. MTN6307.. MTN6308.. MTN6309.. MTN6304.., MTN6306.. MTN6317.., MTN6327.. MTN6316.., MTN6326.. MTN6318.. MTN6325.. 

Design — — — System M System M System M Artec, Antique —

Použití (příklady) 

Kanceláře, čekárny
Velké kanceláře, čekárny,
učebny, soukromé byty,

veřejné budovy

Velké kanceláře, čekárny,
učebny, soukromé byty,

veřejné budovy

Velké kanceláře, čekárny,
učebny, soukromé byty,

veřejné budovy

Chodby, soukromé byty, 
veřejné budovy

Chodby, soukromé byty, 
veřejné budovy

Vstupní plochy, terasy, garáže, 
rozsáhle zastřešené plochy, kde je 
stupeň IP20 nedostatečný (dílny, 

centra wellness, …)

 

Regulace osvětlení
Regulace vytápění

Regulace osvětlení, žaluzií
a vytápění 

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění a konstantní

úroveň osvětlení

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění a konstantní

úroveň osvětlení

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění 

Regulace osvětlení, žaluzií
vytápění Osvětlení 

Místo montáže Stropní montáž, vnitřní použití Stropní montáž, vnitřní použití Stropní montáž, vnitřní použití zapuštěná montáž, vnitřní použití zapuštěná montáž, vnitřní použití zapuštěná montáž, vnitřní použití montáž na povrch, vnitřní i vnější 
použití

Stupeň krytí IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 55

Doporučená montážní výška 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,2 m nebo 1,1 m (poloviční dosah) 2,2 m nebo 1,1 m (poloviční dosah) 1,10 m 2,5 m

Úhel detekce 360° 360° 360° 180° 180° 180° 220°, nastavitelná čočka

Dosah (pravý, levý / čelní) Poloměr 7 m Poloměr 7 m Poloměr 7 m 8 m pravý/levý, 12 m čelní 8 m pravý/levý, 12 m čelní Poloměr 8 m 14 m pravý/levý, 16 m čelní

Počet úrovní 6 6 6 6 6 1 7

Počet zón 136 136 136 46 46 14 112

Počet spínaných segmentů 544 544 544 — — — 448

Počet pohybových snímačů 4 4 4 2 2 1 1

Snímač osvětlení 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux 3-2000 Lux

Schodišťový časovač nastavitelný na zařízení — — — 1 s - 8 min 1 s - 8 min 1 s - 8 min 1 s - 8 min

Schodišťový časovač nastavitelný v ETS 1 s - 255 h 1 s - 255 h 1s - 255 h 1 s - 255 h 1 s - 255 h 1 s - 255 h 1 s - 255 h

Software

Regulace osvětlení na konstantní požadovanou úroveň — — — — — —

Počet detektorů pohybu/přítomnosti 2 5 5+1 (1 pro řízení osvětlení) 5 5 5 5

Počet funkcí na blok 4 4 4 4 4 4 4

Funkce na blok 
 ■ Telegramy 1 bit, 1 byte, 2 byte
 ■ Schodišťový časovač
 ■ Samoregulační časovač
 ■ Nastavitelná citlivost
 ■ Nastavitelný dosah
 ■ Práh intenzity
 ■ Blokovací funkce
 ■ Nastavitelná citlivost a dosah detektoru pohybu po sektoru

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

 

 

— 

Korekce skutečné hodnoty — —

Cyklické posílání požadované hodnoty intenzity — — —

Cyklické posílání hodnoty intenzity přes 2 bajtový objekt

Práh intenzity nastavitelný přes objekt — — — —

Master/Slave funkce —

Monitorovací funkce (cyklické posílání) —

Nastavitelný blokovací čase (potlačení šumu) — — — —

IČ přijímač až 10 kanálů
 ■  IČ funkce s KNX telegramy
 ■ Konfigurace prahu intenzity, schodišťového časovače a dosahu

—
—

—
—

 
—
—

—
—

—
—

—
—
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KNX  
Přehled detektorů přítomnosti 
a detektorů pohybu

KNX detektor pohybu 180 KNX detektor pohybu 180

Katal. č. MGU3.533.18/25 MGU3.533.30/12

Design Unica Unica Top

Použití (příklady) 
Chodby, soukromé byty, 

veřejné budovy
Chodby, soukromé byty, 

veřejné budovy

 
Regulace osvětlení, žaluzií

vytápění
Regulace osvětlení, žaluzií

vytápění

Místo montáže Stropní montáž, vnitřní použití Stropní montáž, vnitřní použití 

Stupeň krytí IP 20 IP 20

Doporučená montážní výška 1,10 m 1,10 m

Úhel detekce 180° 180°

Dosah (pravý, levý / čelní) Poloměr 8 m Poloměr 8 m

Počet úrovní 1 1

Počet zón 14 14

Počet spínaných segmentů — —

Počet pohybových snímačů 1 1

Snímač osvětlení 10-2000 Lux 10-2000 Lux

Schodišťový časovač nastavitelný na zařízení 1 s - 8 min 1 s - 8 min

Schodišťový časovač nastavitelný v ETS 1 s - 255 h 1 s - 255 h

Software

Regulace osvětlení na konstantní požadovanou úroveň — —

Počet detektorů pohybu/přítomnosti 5 5

Počet funkcí na blok 4 4

Počet funkcí na blok 
 ■ Telegramy 1 bit, 1 byte, 2 byte
 ■ Schodišťový časovač
 ■ Samoregulační časovač
 ■ Nastavitelná citlivost
 ■ Nastavitelný dosah
 ■ Práh intenzity
 ■ Blokovací funkce
 ■ Nastavitelná citlivost a dosah detektoru pohybu po sektoru

 

 

 

— 

 

 

 

— 

Korekce skutečné hodnoty 

Cyklické posílání požadované hodnoty intenzity — —

Cyklické posílání hodnoty intenzity přes 2 bajtový objekt

Práh intenzity nastavitelný přes objekt — —

Master/Slave funkce

Monitorovací funkce (cyklické posílání)

Nastavitelný blokovací čase (potlačení šumu)

IČ přijímač až 10 kanálů
 ■  IČ funkce s KNX telegramy
 ■ Konfigurace prahu intenzity, schodišťového časovače a dosahu

— 
—

— 
—
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KNX  
Detektory pohybu

Detektory pohybu

KNX ARGUS 220

Typ Katal. č.

polar MTN632519

tmavě hnědá MTN632515

aluminium MTN632569

Detektor pohybu KNX pro venkovní použití. Detekce v prostoru, např. před domem, v úhlu
220°. S integrovanou sběrnicovou spojkou. K naprogramování fyzické adresy je nezbytný
programovací magnet.

 ■ Detekce 360° v zóně krátkého dosahu (cca 4 m).
 ■ Velký prostor pro zapojení sběrnicového kabelu, konektor pro rychlé zapojení.
 ■ Sběrnicový kabel je možné smyčkovat.
 ■ LED signalizace pro rychlé seřízení detektoru v místě instalace.
 ■ Ovládací prvky pro nastavení základních funkcí jsou umístěny pod horním krytem detekto-

ru.
 ■ Flexibilně nastavitelná hlava snímače.
 ■ K omezení detekce lze jednotlivé oblasti čoček zakrýt krycími segmenty.

Detektor lze nainstalovat na zeď nebo strop bez dalšího příslušenství. Pomocí nosného držá-
ku je možná montáž do rohu, na roh nebo stabilní trubku.
Fukce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu: jedním blokem lze spustit až čtyři
funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty. Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený
(slave) režim, bezpečnostní pauza, funkce blokování. Citlivost, intenzitu osvětlení a časovač
lze nastavit pomocí ETS nebo potenciometru. Samoregulační schodišťový časovač.
Úhel detekce: 220° 
Dosah: max. 16 m 
Počet úrovní: 7 
Počet zón: 112 s 448 spínacími magnety 
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od cca 3–1000 luxů, lux (nekonečno: detekce pohybu
je nezávislá na poloze hlavy snímače, detekce pohybu bez ohledu na okolní osvětlení)
Čas: lze nastavit externě v 6 úrovních od 1 s do cca 8 min. nebo pomocí ETS 
od cca 3 s do cca 152 hodin 
Citlivost: plynule nastavitelná 
Možná nastavení hlavy snímače: ± 
Montáž na stěnu: 9° nahoru, 24° dolů, 12° vlevo/vpravo, ± 12° v ose 
Montáž na strop: 4° nahoru, 29° dolů, 25° vlevo/vpravo, ± 8,5° v ose 
Směrnice EK: 2006/95/EC a 2004/108/EC 
Typ ochrany: IP 55
Příslušenství: nosný držák, katal. č. MTN565291, programovací magnet, katal. č. MTN639190.
Obsah balení: horní kryt a krycí segmenty k omezení oblasti detekce, šrouby a hmoždinky.

 

Programovací magnet

Typ Katal. č.

MTN639190

Bezkontaktní programování fyzické adresy EMO pohonu ventilu nebo KNX ARGUS 220.
Příslušenství pro zkompletování: KNX ARGUS 220, katal. č. MTN6325..
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KNX
Detektory pohybu

Detektory pohybu ‑ System M

KNX ARGUS 180, pro zapuštěnou montáž KNX ARGUS 180/2,20 m, pro zapuštěnou 
montáž

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

n White Cream MTN631644 n White Cream MTN631744

n Polar MTN631619 n Polar MTN631719

n Active MTN631625 n Active MTN631725

n Antracit MTN632614 n Antracit MTN632714

n Aluminium MTN632660 n Aluminium MTN632760

Pro System M.
Detektor pohybu pro vnitřní použití.
Když je detekován pohyb, vysílá se datový
telegram definovaný parametrizací.
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro
detekci pohybu: jedním blokem lze spustit
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 
2 byty. Normální provoz, nadřízený (master) 
a podřízený (slave) režim, bezpečnostní 
pauza, funkce blokování. Citlivost, intenzitu 
osvětlení a časovač lze nastavit pomocí ETS 
nebo potenciometru. Samoregulační schodiš-
ťový časovač.
Úhel detekce: 180°
Dosah: 8 m (při montáži ve výšce 1,1 m)
Počet úrovní: 1
Počet zón: 14
Citlivost: plynule nastavitelná (ETS nebo
potenciometr)
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný 
od cca 10 do 2000 luxů (ETS nebo poten-
ciometr).
Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min.
(potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s 
do 255 hodin (ETS).
Směrnice EK: 2006/95/EC a 2004/108/EC
Obsah balení: sběrnicová svorka a montážní 
rámeček

Pro System M.
Detektor pohybu pro vnitřní použití s ochra-
nou proti plížení.
Když je detekován pohyb, vysílá se datový
telegram definovaný parametrizací.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro
montáž na stěnu v instalační krabici velikosti
60 mm, optimální instalace ve výšce 2,2 m.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci
pohybu: jedním blokem lze spustit až čtyři
funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
Normální provoz, nadřízený (master) 
a podřízený (slave) režim, bezpečnostní 
pauza, funkce blokování. Citlivost, intenzitu 
osvětlení a časovač lze nastavit pomocí ETS 
nebo potenciometru. Dva snímače pohybu: 
citlivost a dosah lze pro každý snímač nasta-
vit odděleně.
Samoregulační schodišťový časovač.
Úhel detekce: 180°
Dosah: 8 m vlevo/vpravo, 12 m čelně 
(při montáži ve výšce 2,20 m)
Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m 
 s polovičním dosahem
Počet úrovní: 6
Počet zón: 46
Počet pohybových snímačů: 2, sektorově
orientované, nastavitelné
Citlivost: plynule nastavitelná (ETS nebo
potenciometr)
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný
od cca 10 do 2000 luxů (ETS nebo poten-
ciometr)
Čas: nastavitelný v krocích od 1 s 
do 8 min. (potenciometr) nebo nastavitelný
od 1 s do 255 hodin (ETS)
Směrnice EK: 2006/95/EC a 2004/108/EC
Obsah balení: sběrnicová svorka,montážní 
rámeček a krycí segmenty k omezení oblasti 
detekce.
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Detektory pohybu, AltiraDetektory pohybu, Unica

Unica KNX detektor pohybu 180

Typ Katal. č.

n bílá MGU3.533.18

n marfil MGU3.533.25

2 moduly
Unica design.
Detektor pohybu pro vnitřní prostory.
Když je detekován pohyb, vysílá se datový telegram definovaný parametrizací přístroje.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí
sběrnicové svorky.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu: jedním blokem lze spustit až čtyři 
funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty. 
Normální provoz, monitorovací provoz, nadřízený (master) a podřízený (slave) režim, bezpeč-
nostní pauza, funkce blokování. Citlivost, intenzitu osvětlení a časovač lze nastavit pomocí 
ETS nebo potenciometru. Dva snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nasta-
vit odděleně. Samoregulační schodišťový časovač.
Úhel detekce: 180°
Počet pohybových snímačů: 2, sektorově orientované, nastavitelné (ETS)
Doporučená montážní výška: 1 m až 2,5 m
Dosah: při montážní výšce 2,15 m: cca 9 m na všechny strany, nastavitelný v 10 krocích
(otočný spínač nebo ETS)
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od cca 10 do cca 1000 luxů (otočný spínač) nebo
od 10 do 2000 luxů (ETS)
Čas: nastavitelný v 6 krocích od cca 1 s do cca 8 min. (otočný spínač) nebo nastavitelný
od 1 s do 255 hodin (ETS)
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES a směrnice EMC 2004/108/ES
Obsah balení: sběrnicová svorka

Detektory pohybu, Unica Top

Unica Top KNX detektor pohybu 180

Typ Katal. č.

n aluminium MGU3.533.30

n grafit MGU3.533.12

2 moduly
Unica, Top design.
Detektor pohybu pro vnitřní prostory.
Když je detekován pohyb, vysílá se datový telegram definovaný parametrizací přístroje.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí
sběrnicové svorky.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu: jedním blokem lze spustit až čtyři 
funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty. 
Normální provoz, monitorovací provoz, nadřízený (master)
a podřízený (slave) režim, bezpečnostní pauza, funkce blokování. Citlivost, intenzitu osvětlení
a časovač lze nastavit pomocí ETS nebo potenciometru. Dva snímače pohybu: citlivost 
a dosah lze pro každý snímač nastavit odděleně. Samoregulační schodišťový časovač.
Úhel detekce: 180°
Počet pohybových snímačů: 2, sektorově orientované, nastavitelné (ETS)
Doporučená montážní výška: 1 m až 2,5 m
Dosah: při montážní výšce 2,15 m: cca 9 m na všechny strany, nastavitelný v 10 krocích
(otočný spínač nebo ETS)
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od cca 10 do cca 1000 luxů (otočný spínač) nebo
od 10 do 2000 luxů (ETS)
Čas: nastavitelný v 6 krocích od cca 1 s do cca 8 min. (otočný spínač) nebo nastavitelný
od 1 s do 255 hodin (ETS)
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES a směrnice EMC 2004/108/ES
Obsah balení: sběrnicová svorka
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KNX detektory přítomnosti

KNX ARGUS Presence Basic KNX ARGUS Presence

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

polar MTN630719 aluminium MTN630860

aluminium MTN630760 polar MTN630819

Detektor přítomnosti pro vnitřní použití.
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé
pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň
vyslány datové telegramy pro ovládání osvět-
lení, žaluzií nebo topení.
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závis-
losti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale
monitoruje intenzitu osvětlení v místnosti.
Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo,
zařízení vypne umělé osvětlení i v případě
přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze
nastavit pomocí ETS.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro
montáž na strop v instalační krabici velikosti
60 mm, optimální instalace ve výšce 2,5 m.
Na strop lze namontovat také pomocí
krabice pro povrchovou montáž pro ARGUS
Presence.
Funkce softwaru KNX: dva bloky pro detekci
pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
Normální provoz (nikoli master/slave),
bezpečnostní pauza, funkce blokování. Sa-
moregulační schodišťový časovač. Aktuální 
hodnota intenzity osvětlení: může být dete-
kována pomocí interního a/nebo externího 
snímače osvětlení.
Úhel detekce: 360°
Dosah: poloměr max. 7 m (při montáži
ve výšce 2,50 m)
Počet úrovní: 6
Počet zón: 136 s 544 spínacími segmenty
Počet pohybových snímačů: 4
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení
plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednic-
tvím
KNX
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí
2006/95/EC a 2004/108/EC
Příslušenství: krabice pro povrchovou
montáž pro Argus Presence, katal. č.
MTN550619.
Obsah balení: sběrnicová svorka a montážní 
rámeček.

Detektor přítomnosti pro vnitřní použití.
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé
pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň
vyslány datové telegramy pro ovládání osvět-
lení, žaluzií nebo topení.
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závis-
losti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale
monitoruje intenzitu osvětlení v místnosti.
Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo,
zařízení vypne umělé osvětlení i v případě
přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze
nastavit pomocí ETS.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro
montáž na strop v instalační krabici velikosti
60 mm, optimální instalace ve výšce 2,5 m.
Na strop lze namontovat také pomocí
krabice pro povrchovou montáž pro ARGUS
Presence.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci
pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
Normální provoz, nadřízený (master)
a podřízený (slave) režim, monitorování,
bezpečnostní pauza, funkce blokování. Čtyři
snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro
každý snímač nastavit odděleně. Samoregu-
lační schodišťový časovač. Aktuální hodnota 
intenzity osvětlení: může být detekována 
pomocí interního a/nebo externího snímače 
osvětlení. Korekce skutečné hodnoty.
Úhel detekce: 360°
Dosah: poloměr max. 7 m (při montáži
ve výšce 2,50 m)
Počet úrovní: 6
Počet zón: 136 s 544 spínacími segmenty
Počet pohybových snímačů: 4, samostatně
nastavitelná
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení
plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednic-
tvím KNX
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí
2006/95/EC a 2004/108/EC
Příslušenství: krabice pro povrchovou
montáž pro Argus Presence, katal. č.
MTN550619.
Obsah balení: sběrnicová svorka a montážní 
rámeček.
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KNX ARGUS Presence s řízením osvětlení a IČ přijímačem

Typ Katal. č.

polar MTN630919

aluminium MTN630960

Detektor přítomnosti pro vnitřní použití.
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň
vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení.
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale moni-
toruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zařízení vy-
pne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí ETS.
Řízení osvětlení umožňuje trvale udržovat požadované světelné podmínky v místnosti.
Pomocí stmívání a volitelného použití dalších skupin světel je udržována konstantní intenzita
osvětlení. 
Pomocí IČ přijímače lze dálkově změnit konfiguraci jednotlivých detektorů ARGUS Presence 
nebo ovládat jiná zařízení KNX.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro montáž na strop v instalační krabici velikosti 60 mm,
optimální instalace ve výšce 2,5 m. Na strop lze namontovat také pomocí krabice pro povrcho-
vou montáž pro ARGUS Presence.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
Extra blok pro řízení osvětlení: konstantní intenzita osvětlení lze udržovat na nastavitelné
úrovni pomocí stmívání.
Funkce IČ přijímače. Konfigurace pomocí IČ přijímače: nastavení prahové úrovně intenzity
osvětlení, schodišťového časovače nebo dosahu.
Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený (slave) režim, monitorování, bezpečnostní
pauza, funkce blokování. Čtyři snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nasta-
vit odděleně. Samoregulační schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může 
být detekována pomocí interního a/nebo externího snímače osvětlení. Korekce skutečné 
hodnoty.
Úhel detekce: 360°
Dosah: poloměr max. 7 m (při montáži ve výšce 2,50 m)
Počet úrovní: 6
Počet zón: 136 s 544 spínacími segmenty
Počet pohybových snímačů: 4, samostatně nastavitelné
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX
Počet IČ kanálů: 10 pro ovládání KNX zařízení, 10 pro konfiguraci
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 2006/95/ECa 2004/108/EC
Příslušenství: krabice pro povrchovou montáž pro Argus Presence, katal. č. MTN550619.
Vysílač: univerzální dálkové ovládání IČ, katal. č. MTN5761-0000. Univerzální bezdrátové
dálkové ovládání CONNECT, katal. č. MTN506923.
Obsah balení: sběrnicová svorka a montážní rámeček.

Krabice pro povrchovou montáž pro ARGUS Presence

Typ Katal. č.

polar MTN550619

Krabice umožňující zařízením ARGUS Presence jejich povrchovou montáž.
 ■  Pro povrchovou montáž LON Multi-Sensor LA-21 (katal. č. 42320-104) a ILA-22 (katal. č. 

42320-105)
 ■  Barva polar (podobná RAL 9010).

Příslušenství pro zkompletování: KNX ARGUS Presence Basic, katal. č. MTN6307..,
KNX ARGUS Presence, katal. č. MTN6308.., KNX ARGUS Presence s řízením osvětlení a IČ 
přijímačem, katal. č. MTN6309..
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KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, pro zapuštěnou montáž

Typ Katal. č.

n White Cream MTN630444

n Polar MTN630419

n Active MTN630425

n Antracit MTN630614

n Aluminium MTN630660

Pro System M.
Detektor přítomnosti pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň
vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení.
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale 
monitoruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zaříze-
ní vypne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí 
ETS. S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro montáž na stěnu v instalační krabici velikosti 
60 mm, optimální instalace ve výšce 2,2 m.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený (slave) režim, monitorování, bezpečnostní
pauza, funkce blokování. Dva snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nastavit
odděleně. Samoregulační schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může být
detekována pomocí interního a/nebo externího snímače osvětlení. Korekce skutečné hodnoty.
Úhel detekce: 180°
Dosah: 8 m vlevo/vpravo, 12 m čelně (při montáži ve výšce 2,20 m)
Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m s polovičním dosahem
Počet úrovní: 6
Počet zón: 46
Počet pohybových snímačů: 2, samostatně nastavitelná
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX
Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min. (potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s do 255
hodin (ETS)
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 2006/95/ECa 2004/108/EC
Obsah balení: sběrnicová svorka, montážní rámeček a krycí segmenty k omezení oblasti
detekce.
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Další snímače

KNX snímač osvětlení a teploty

Typ Katal. č.

světle šedá MTN663991

Snímač zaznamenává intenzitu osvětlení a teplotu a vysílá tyto hodnoty na sběrnici. Obsahuje
snímač teploty a snímač osvětlení.

 ■ 3 univerzální kanály pro jednotlivé úkoly nebo logické operace. Prahové hodnoty teploty 
a intenzity osvětlení v libovolné kombinaci.

 ■ Kanál protisluneční ochrany pro řízení žaluzií/rolet. Objekty pro: prahovou hodnotu sou-
mraku, prahovou hodnotu intenzity osvětlení, řízení pohonu žaluzie/rolety, protisluneční 
automatiku, učení, zabezpečení

 ■ Automatická protisluneční ochrana. Automaticky řídí žaluzie/rolety v průběhu dne.
 ■ Objekt „učení“. Pomocí tohoto objektu lze stiskem tlačítka změnit každou nastavenou

Vhodné pro montáž na vnější zeď. 
  
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky.
Spotřeba: max. 150 mW
Snímače: 2
Rozsah měření teploty: - 25 °C až + 55 °C (±5 % nebo ±1 stupeň)
Rozsah měření osvětlení: 1 až 100 000 luxů (±20 % nebo ±5 luxů)
Typ ochrany: IP 54 dle DIN EN 60529 pro vertikální instalaci s krytem
Rozměry: 110 x 72 x 54 mm (d. x š. x v.)

KNX snímač CO2, vlhkosti a teploty

Typ Katal. č.

Polar MTN6005‑0001

Kombinovaný snímač pro měření CO2, teploty a relativní vlhkosti.
Používá se pro sledování kvality vzduchu v zasedacích místnostech, kancelářích, školách/
mateřských školách, pasivních nebo nízkoenergetických domech a obytných prostor bez
regulované ventilace. Obsah CO2 ve vzduchu je ověřitelný ukazatel kvality okolního vzduchu.
Čím je vyšší obsah CO2, tím je horší kvalita okolního vzduchu.
Funkce softwaru KNX: Rozsah nastavení prahové hodnoty: 500–2550 ppm. 
Objekt naměřené hodnoty „fyzikální veličiny“: 0-9999 ppm. Tři nezávisle měřené prahové 
hodnoty CO2 a relativní vlhkosti a jeden práh hodnoty teploty. Definovaná akce je provedena, 
pokud nebylo dosaženo prahových hodnot, nebo jestliže došlo k jejich překročení: Pošli 
s prioritou. Spínání. Hodnota. Pro každou prahovou hodnotu je k dispozici zamykací objekt.

Napájení: sběrnicovým napětím
Proudová spotřeba ze sběrnice: max. 10 mA
Okolní teplota: -5 °C ... +45 °C
Rozsah měření CO2: 300 – 9999 ppm
Rozsah měření teploty: 0 °C ... +40 °C
Rozsah měření vlhkosti: lineární 20 % ... 100 %
Typ ochrany: IP 20 v souladu s DIN EN 60529
Rozměry: 74 x 74 x 31 mm (d. x š. x v.)
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Meteorologická stanice KNX Basic V2

Typ Katal. č. 

MTN6904‑0001

Meteorologická stanice KNX Basic V2 zaznamenává meteorologická data, analyzuje je 
a může je vysílat na sběrnici KNX. Zařízení obsahuje snímač rychlosti větru, snímač deště, 
snímač teploty a tři snímače osvětlení.

 ■  Samostatná meteorologická stanice pro vnější použití
 ■  Pro měření větru, deště, jasu a teploty
 ■  Pro plně automatické žaluzie, s automatickou ochranou proti slunečnímu záření ????
 ■  Dešťový senzor s integrovaným vyhříváním
 ■  Meteorologická stanice může fungovat i bez přidaného napájecího zdroje. Vyhřívání dešťo-

vého sensoru je v tomto případě nefunkční
 ■  Měření a vyhodnocování přímo v zařízení
 ■  Protisluneční ochrana až tří stran budovy prostřednictvím tří integrovaných snímačů jasu
 ■  8 kanálů pro protisluneční ochranu
 ■  4 přídavné kanály pro připojení externích KNX snímačů
 ■  6 logických kanálů
 ■  Zobrazení dat o počasí pomocí vizualizace 

Vhodná pro montáž na vnější zeď nebo pomocí volitelného příslušenství na roh nebo na 
stožár. S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky. 
Pro vytápěcí jednotku je nutný napájecí zdroj AC 230 V.

Funkce softwaru KNX: 
 ■  Nastavení polohy žaluziových lamel podle aktuální polohy slunce
 ■  Protisluneční ochrany vertikální i horizontální mohou být přesně nastaveny
 ■  3 integrované snímače jasu s 90° rozmístěním
 ■  2 objekty pro externí senzory jasu
 ■  Objekt „učení“. Pomocí tohoto objektu lze stiskem tlačítka změnit každou nastavenou 

prahovou hodnotu intenzity osvětlení.
 ■  Universální kanály s AND/OR logickým propojením parametrů počasí
 ■  Prahové kanály se zpožděním
 ■  Logické kanály se 4 vstupy + interní spojení, které lze nakonfigurovat s univerzálním 

stavem a prahovými kanály
Napájecí zdroj: AC 110-230 V, 50-60 Hz 
Spotřeba: max. 10 mA se sběrnicovým napětím
Spotřeba v režimu stand‑by: < 0,5 W
Rozsah měření osvětlení: 1 až 100 000 luxů
Rozsah měření teploty: -30 °C až +60 °C
Rozsah měření rychlosti větru: 2 – 30 m/s
 
Rozsah okolní teploty: -20 °C až +55 °C
Třída ochrany: II
Typ ochrany: IP 44
Rozměry: 227 x 121 x 108 mm
Příslušenství: Souprava pro meteorologickou stanici KNX Basic V2 pro upevnění na roh 
a stožár MTN6904-0002

Souprava pro meteorologickou stanici KNX Basic V2 pro upevnění na roh a stožár

Typ Katal. č. 

MTN6904‑0002

 ■  Pro instalaci na roh (max. dvě KNX meteorologické stanice Basic V2)
 ■  Pro instalaci na stožár (max. jedna KNX meteorologická stanice Basic V2)
 ■  Průměr: 48–60 mm

Nutno doplnit o: KNX meteorologická stanice Basic V2 MTN6904-0001
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Meteorologická stanice REG‑K/čtyřnásobná

Typ Katal. č.

světle šedá MTN682991

Meteorologická stanice zaznamenává a zpracovává signály z analogových snímačů, jako jsou
rychlost větru, intenzita osvětlení, soumrak, déšť a signál DCF-77. K přístroji lze připojit až čty-
ři analogové snímače a kombinovaný meteorologický snímač DCF-77 v libovolné kombinaci. 
Ve spojení s analogovým vstupním modulem REG/čtyřnásobném, který je připojen pomocí
samostatné sběrnice, je k dispozici 8 analogových vstupů.
Pokud jsou používány kombinované senzory počasí DCF-77, je možné získat přístup k pře-
dem nakonfigurovaným nastavením v softwaru.
 
Naměřené hodnoty jsou meteorologickou stanicí převedeny na 1-bytové / 2-bytové telegramy
(hodnota EIS 6/5). To umožňuje sběrnicovým zařízením (vizualizační software, zobrazení
naměřených hodnot) přístup k řídicím procesům, generovaným signálům nebo řízeným proce-
sům v závislosti na počasí.

 ■ Parametrizace meteorologické stanice se provádí pomocí ETS pluginu.
 ■ Dvě limitní hodnoty na snímač (nikoli pro déšť)
 ■ Možnost připojení několika snímačů rychlosti větru
 ■ Lze vyhodnocovat 14 signálů
 ■ Vyhodnocení časového signálu DCF-77 (datum a čas)
 ■ Astro funkce
 ■ Modul logických operací pro použití v akcích závislých na limitních hodnotách (i externí)
 ■ Zastínění jednotlivých stran budovy
 ■ Monitorování signálů z kombinovaných snímačů za účelem následných ochranných opat-

ření
 ■ Kontrola signálu o rychlosti větru za účelem následných ochranných opatření
 ■ Selektivní stínění stran budovy (pro všechny 4 strany) s nastavením výchozí intenzity 

osvětlení, úhel otevření vůči slunci.
 ■ Externí objekty pro změnu výchozí intenzity osvětlení, úhlu otevření a limitních hodnot
 ■ Alarmový byte
 ■ Nepřetržité monitorování s hlášením na sběrnici

Pro instalaci na lišty DIN TH35 dle EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svor-
ky; datová lišta není nutná.
Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %)
Analogové vstupy: 4
Proudové rozhraní: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Napěťové rozhraní: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Výstupy: DC 24 V, 100 mA
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6,2 W
V systému KNX nutno doplnit o: 
Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529.
Příslušenství: 
Kombinovaný meteorologický snímač DCF-77, katal. č. MTN663692.
Snímač rychlosti větru 0-10 V, katal. č. MTN663591. 
Snímač rychlosti větru s vytápěním, 0-10 V, katal. č. MTN663592. 
Snímač deště 0-10 V, katal. č. MTN663595. Snímač teploty 0-10 V, katal. č. MTN663596. 
Snímač osvětlení 0-10 V, katal. č. MTN663593. 
Snímač soumraku 0-10 V, katal. č. MTN663594.
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Kombinovaný meteorologický snímač DCF‑77

Typ Katal. č.

černá MTN663692

Kombinovaný meteorologický snímač obsahuje senzor rychlosti větru, snímač deště, snímač 
soumraku a tři snímače osvětlení (východ, jih, západ). S integrovaným DCF-77 přijímačem, 
vytápěním a otočnou anténou v úhlu 45°. Vytápění chrání elektroniku kombinovaného me-
teorologického snímače proti vlhkosti a kondenzaci ve stanoveném teplotním rozsahu. Není 
určeno k ochraně těla snímače nebo jeho pohyblivých částí proti námraze a ledu. Vhodné 
pro venkovní instalaci na zeď nebo stožár.
Snímač je připojitelný k meteorologické stanici REG-K/čtyřnásobné.
Data o počasí jsou vyhodnocována v meteorologické stanici. Nezbytné napájení zajišťuje 
meteorologická stanice s připojeným napájecím zdrojem REG.
Signál DCF-77 je dostupný pouze ve Střední Evropě a jeho příjem závisí na lokálních podmín-
kách.
Napájecí zdroj: AC 24 V (+/- 15 %)
Spotřeba: max. 600 mA (s vytápěním)
Snímače: 6
Rychlost větru: 1 ... 40 m/s (menší nebo rovno 0,5 m/s)
Osvětlení: 0 ... 110 000 luxů (+/- 10 %)
Soumrak: 0 ... 250 luxů
Typ ochrany: IP 65
Rozsah teplot: - 40 °C ... + 60 °C (bez námrazy)
Způsob upevnění: Nosný držák
Rozměry: 130x200 mm (průměr x v.)
V systému KNX nutno doplnit o: meteorologická stanice REG-K/čtyřnásobná, katal. č. 
MTN682991

Snímač rychlosti větru, 0‑10 V Snímač rychlosti větru, s vytápěním, 0‑10 V

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

polar MTN663591 polar MTN663592

Snímač vyhodnocuje rychlost větru a kon-
vertuje ji na výstupní analogový signál 0-10 
V. 
Je vhodný pro venkovní instalaci a pro 
připojení k meteorologické stanici REG-K/
čtyřnásobné nebo k analogovému vstupu 
(vstupnímu modulu) REG-K/čtyřnásobnému. 
Tyto dva přístroje zajišťují napájecí napětí 
nezbytné pro funkci snímače.
Měřicí rozsah: 0,7 ... 40 m/s, lineární
Výstup: 0 ... 10 V
Externí napájecí zdroj:
Napětí: 24 V DC (18-32 V DC)
Spotřeba energie: cca 12 mA
Všeobecná specifikace:
Typ ochrany: IP 65
Zátěž: max. 60 m/s krátkodobě
Připojovací kabel: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm2

Způsob upevnění: montážní držák
Montážní poloha: svislá
Příslušenství pro zkompletování: Meteo-
rologická stanice REG-K/čtyřnásobná, katal. 
č. MTN682991, Analogový vstup REG-K/
čtyřnásobný, katal. č. MTN682191.
Obsah balení: montážní držák.

Snímač vyhodnocuje rychlost větru a konver-
tuje ji na výstupní analogový signál 0-10 V. In-
tegrovaný topný článek lze provozovat pomocí 
externího napájecího zdroje 24 V AC/500 mA. 
Vytápění chrání elektroniku snímače proti 
vlhkosti a kondenzaci ve stanoveném tep-
lotním rozsahu. Není určeno k ochraně těla 
snímače nebo jeho pohyblivých částí proti 
námraze a ledu. 
Je vhodný pro venkovní instalaci a pro
připojení k meteorologické stanici REG-K/
čtyřnásobné nebo k analogovému vstupu
(vstupnímu modulu) REG-K/čtyřnásobnému.
Tyto dva přístroje zajišťují napájecí napětí
nezbytné pro funkci snímače.
Měřicí rozsah: 0,7 ... 40 m/s, lineární
Výstup: 0 ... 10 V
Externí napájecí zdroj:
Napětí: 24 V DC (18-32 V DC)
Spotřeba energie: cca 12 mA
Vytápění: 24 V DC/AC PTC element (80 °C)
Všeobecná specifikace:
Typ ochrany: IP 65
Zátěž: max. 60 m/s krátkodobě
Připojovací kabel: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm2

Způsob upevnění: montážní držák
Montážní poloha: svislá
Příslušenství pro zkompletování: Napájecí
zdroj REG AC 24 V/1 A, katal. č. MTN663529,
Meteorologická stanice REG-K/čtyřnásobná,
katal. č. MTN682991, Analogový vstup
REG-K/čtyřnásobný, katal. č. MTN682191.
Obsah balení: montážní držák.
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Snímač deště Snímač teploty

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

MTN663595 světle šedá MTN663596

Snímač deště detekuje a vyhodnocuje deš-
ťové srážky. Je určen pro venkovní instalaci. 
Snímač vyhodnocuje vodivost dešťové vody. 
Konec deště lze zaznamenat téměř okamžitě 
díky vestavěnému topnému článku. Vytápění 
snímače řídí mikroprocesor, který poskytuje 
výstupní analogový signál 0 V nebo 10 V.
Integrovaný topný článek vyžaduje dodatečné 
napětí 24 V AC nebo DC.
Snímač je vhodný pro připojení k meteorolo-
gické stanici REG-K/čtyřnásobné nebo
k analogovému vstupu (vstupnímu modulu)
REG-K/čtyřnásobnému. Tyto dva přístroje
zajišťují napájecí napětí nezbytné pro funkci
snímače.
Výstup: 0 V sucho, 10 V déšť
Externí napájecí zdroj:
Napětí: 24 V DC (15-30 V DC)
Spotřeba energie: cca 10 mA (bez vytápění)
Vytápění: 24 V DC/AC max. 4,5 W
Všeobecná specifikace:
Typ ochrany: IP 65
Připojovací kabel: 3 m, UYY 5 x 0,25 mm2

Způsob upevnění: montážní držák
Montážní poloha: cca 45°
Příslušenství pro zkompletování: Napájecí
zdroj REG AC 24 V/1 A, katal. č. MTN663529,
Meteorologická stanice REG-K/čtyřnásobná,
katal. č. MTN682991, Analogový vstup
REG-K/čtyřnásobný, katal. č. MTN682191.
Obsah balení: držák pro upevnění snímače 
na zeď a stožár.

Teplota je měřena teplotním snímačem a ná-
sledně konvertována na výstupní analogový 
signál 0-10 V.
Je vhodný pro venkovní instalaci a pro
připojení k meteorologické stanici REG-K/
čtyřnásobné nebo k analogovému vstupu
(vstupnímu modulu) REG-K/čtyřnásobnému.
Tyto dva přístroje zajišťují napájecí napětí
nezbytné pro funkci snímače.
Měřicí rozsah: -30 °C ... +70 °C, lineární
Výstup: 0 ... 10 V odolný proti zkratu
Externí napájecí zdroj:
Napětí: 24 V DC (15-30 V DC)
Spotřeba energie: cca 3 mA
Všeobecná specifikace:
Typ ochrany: IP 65
Přívodní kabel: pomocí PG7 šroubového 
těsnění
Doporučený kabel: 3 x 0,25 mm2

Rozměry: 58 x 35 x 64 mm (š. x v. x h.)
Příslušenství pro zkompletování:
Meteorologická stanice REG-K/čtyřnásobná, 
katal. č. MTN682991, Analogový vstup REG-
-K/čtyřnásobný, katal. č. MTN682191.
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Snímač osvětlení Snímač soumraku

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

světle šedá MTN663593 světle šedá MTN663594

Snímač osvětlení detekuje a vyhodnocuje 
hodnotu okolního jasu. Jas je snímán foto-
elektrickou diodou a následně elektronicky 
konvertován na výstupní analogový signál 
0-10 V. Je vhodný pro venkovní instalaci a pro 
připojení k meteorologické stanici REG-K/čtyř-
násobné nebo k analog. vstupu (vstupnímu 
modulu) REG-K/čtyřnásobnému. Tyto dva 
přístroje zajišťují napájecí napětí nezbytné pro 
funkci snímače.
Měřicí rozsah: 0 ... 60.000 lx, lineární
Výstup: 0 ... 10 V odolný proti zkratu
Externí napájecí zdroj:
Napětí: 24 V DC (15-30 V DC)
Spotřeba energie: cca 5 mA
Všeobecná specifikace:
Typ ochrany: IP 65
Přívodní kabel: pomocí PG7 šroubového 
těsnění
Doporučený kabel: 3 x 0,25 mm2

Rozměry: 58 x 35 x 64 mm (š. x v. x h.)
Příslušenství pro zkompletování: 
Meteorologická stanice REG-K/4čtyřnásobná, 
katal. č. MTN682991, Analogový vstup REG-
-K/čtyřnásobný, katal. č. MTN682191.

Snímač soumraku detekuje a vyhodnocuje 
hodnotu okolního jasu. Jas je snímán foto-
elektrickou diodou a následně elektronicky 
konvertován na výstupní analogový signál 
0-10 V. Je vhodný pro venkovní instalaci 
a pro připojení k meteorologické stanici 
REG-K/čtyřnásobné nebo k analog. vstupu 
(vstupnímu modulu) REG-K/čtyřnásobnému. 
Tyto dva přístroje zajišťují napájecí napětí 
nezbytné pro funkci snímače.
Měřicí rozsah: 0 ... 255 lx, lineární
Výstup: 0 ... 10 V odolný proti zkratu
Externí napájecí zdroj:
Napětí: 24 V DC (15-30 V DC)
Spotřeba energie: cca 5 mA
Všeobecná specifikace:
Typ ochrany: IP 65
Přívodní kabel: pomocí PG7 šroubového 
těsnění
Doporučený kabel: 3 x 0,25 mm2

Rozměry: 58 x 35 x 64 mm (š. x v. x h.)
Příslušenství pro zkompletování: 
Meteorologická stanice REG-K/čtyřnásobná, 
katal č.MTN682991, Analogový vstup REG-
-K/čtyřnásobný, katal. č. MTN682191.

Analogový vstup REG‑K/čtyřnásobný

Typ Katal. č.

světle šedá MTN682191

Analogové vstupy zaznamenávají a zpracovávají signály z analogových snímačů. K přístroji 
lze připojit až čtyři analogové snímače v libovolné kombinaci. Ve spojení s analogovým vstup-
ním modulem REG/čtyřnásobným, který je připojen pomocí samostatné sběrnice, je k dispo-
zici 8 analogových vstupů. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí 
sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. V analogovém vstupu se provádí vyhodnocení 
a zpracování limitních hodnot. S kontrolou kontinuity vstupů 4 ... 20 mA.
Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %)
Analogové vstupy: 4
Proudové rozhraní: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Napěťové rozhraní: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Výstupy: DC 24 V, 100 mA
Kontrola kontinuity: 4 ... 20 mA
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6,2 W
Příslušenství: Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529. Snímač rychlosti 
větru 0-10 V, katal. č. MTN663591. Snímač rychlosti větru s vytápěním, 0-10 V, katal. č. 
MTN663592. Snímač deště 0-10 V, katal. č. MTN663595. Snímač teploty 0-10 V, katal. č. 
MTN663596. Snímač osvětlení 0-10 V, katal. č. MTN663593. Snímač soumraku 0-10 V, katal. 
č. MTN663594.
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Časové spínače

 

KNX roční časový spínač REG‑K/8/800

Typ Katal. č.

MTN6606‑0008

8-kanálový KNX časový spínač s ročním a astro programem. Časový spínač s možností 
připojení DCF a GPS antény. Pro zapnutí časové synchronizace pomocí radiového signálu, 
DCF nebo GPS.
Zařízení musí být osazeno příslušnou anténou. Datum a čas mohou být poslány na sběrnici.
Zařízení lze naprogramovat ručně na klávesnici na samotném zařízení nebo na PC pomocí 
speciálního softwaru.
Po parametrizaci na PC jsou všechny spínací časy exportovány na paměťovou kartu, která je 
k dispozici jako příslušenství, a odtud přeneseny do jednoho nebo několika časových spínačů.

 ■ Rozsáhlé funkce ročního časovače
 ■ 8 kanálů
 ■ 800 pevných spínacích časů 
 ■ 8 letá rezerva napájení (lithiová baterie)
 ■ Textové uživatelské rozhraní na displeji
 ■ Podsvícení displeje
 ■ Astronomická spínací funkce (automatický výpočet východu a západu slunce po celý rok)
 ■ Časová synchronizace po připojení externí DCF nebo GPS antény; v případě GPS dále 

i poloha pro astro program
 ■ Synchronizace data a času ostatních přístrojů na sběrnici.
 ■ Automatická změna mezi letním a zimním časem
 ■ Vypínací časovač
 ■ Prázdninový program
 ■ 2 náhodné programy
 ■ Integrovaný čítač provozních hodin
 ■ Spínací časy ZAP/VYP
 ■ Impulzní program
 ■ Cyklický program
 ■ Předvýběr spínače
 ■ Trvalé spínaní ZAP/VYP
 ■ Zaheslování PINem
 ■ Rozhraní pro paměťovou kartu (programování z PC)
 ■ Bezšroubové svorky pro 2 vodiče

S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připoje-
na pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná.
Provozní napětí: sběrnice DC 24 V
Síť: AC 110-240 V
Nejkratší spínaný čas: 1 s
Přesnost: ≤ ±0,5s/den
Rezerva napájení: 8 let
Stupeň krytí: IP 20
Šířka zařízení: 3 moduly = cca 54 mm
Ztrátový tepelný výkon: 1,4 W
V KNX systému nutno doplnit o: Anténa DCF77 V2, katal. č. MTN6606-0070, Anténa GPS, 
katal. č. MTN6606-0071
Příslušenství: programovací sada IHP+ pro PC, katal. č. CCT15860, IHP+ paměťová karta, 
katal. č. CCT15861

Anténa GPS

Typ Katal. č.

MTN6606‑0071

Anténa pro přijímání přesného času přes signál GPS. Připojte anténu ke ročnímu časovému 
spínači. Časová synchronizace a určení polohy přes satelitní signál GPS. Anténa je připojena 
pomocí 2-vodičového kabelu. (max. 100 m).
V KNX systému nutno doplnit o: KNX roční časový spínač REG-K/8/800, katal. č. 
MTN6606-0008



82 KNX katalog 
Systémy řízení budov

KNX
Další snímače

DCF77 Anténa V2

Typ Katal. č.

MTN6606‑0070

Anténa pro přijímání přesného času pomocí rádiového signálu. Anténa by měla být připojena
k časovému ročnímu spínači. Pro nejlepší příjem neumísťujte anténu do sklepa nebo k roz-
vodnému systému.
Anténa by měla být připojena 2-vodičovým nestíněným kabelem (max. 100 m). Až 5 ročních 
časových spínačů může být připojeno k jedné anténě. Nesprávná polarita, zkraty a přerušení 
anténního kabelu budou zobrazeny na displeji.
Stupeň krytí: IP 54
V KNX systému nutno doplnit o: KNX roční časový spínač REG-K/8/800, katal. č. 
MTN6606-0008

IHP+ paměťová karta

Typ Katal. č.

CCT15861

Paměťová karta pro ukládání a duplikování programů pro časové spínače. Program vytvořený 
ve speciálním softwaru je nahrán na paměťovou kartu a odtud přenesen do jednoho nebo 
několika časových spínačů.
Pro IHP+ 1c/2c, ICAstro 1c/2c, IC100kp+ 1c/2c, IHP 1c 18 mm, IHP+ 1c 18 mm
V KNX systému nutno doplnit o: KNX roční časový spínač REG-K/8/800, katal. č. 
MTN6606-0008

IHP+ programovací souprava pro PC

Typ Katal. č.

CCT15860

Pro IC Astro a IC 100kp+.
V KNX systému nutno doplnit o: KNX roční časový spínač REG-K/8/800, katal. č. MTN6606-
0008
Příslušenství: IHP+ paměťová karta, katal. č. CCT15861
Obsah balení: adaptér, paměťová karta, CD-ROM a 2-metrový USB kabel.
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KNX
Další snímače

KNX hodiny REG‑K

Typ Katal. č.

světle šedá MTN677290

Hodiny vysílají na sběrnici čas a datum a lze je provozovat s anténou DCF-77 nebo bez ní.
 ■ Automatický přechod mezi letním a zimním časem (lze vypnout)
 ■ Vlastní nastavitelné pravidlo pro přechod
 ■ Data lze vysílat periodicky nebo na vyžádání
 ■ Lithiová baterie: v případě ztráty napájení ze sběrnice zůstává čas nezměněn

Pro instalaci do DIN lišt TH35 dle EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, 
datová lišta není nutná.
Přesnost: 1 s/den, aplikace umožňuje dodatečné seřízení
Rezerva napájení: 10 let
Délka kabelu antény: max. 100 m
Typ ochrany: IP 20
Směrnice EK: směrnice o nízkém 2006/95/EC a 2004/108/EC
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm
Ztrátový tepelný výkon: 0,3 W
Příslušenství: anténa DCF-77, katal. č. MTN668091.

Anténa DCF‑77

Typ Katal. č.

světle šedá MTN668091

Anténa pro přijímání přesného času pomocí rádiového signálu. Anténa by měla být připojena
k časovému ročnímu spínači REG-K/4/324 DCF-77.
Signál DCF-77 je dostupný pouze ve Střední Evropě a jeho příjem závisí na lokálních 
podmínkách.
Typ ochrany: IP 54
V systému KNX doplnit o: KNX hodiny REG-K, katal. č. MTN677290
Obsah balení: nosný držák.
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KNX  
Přehled funkcí spínacích akčních  
členů

Žaluziový/spínací akční 
člen REG‑K/x/x/10 
s man. ovládáním

Spínací akční člen 
REG‑K/8x230/6

Spínací akční člen REG‑K/x230/10 
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen Basic REG‑K/x/16 A  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16 
s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Katalogové číslo MTN649908 MTN649912 MTN646808 MTN649202 MTN649204 MTN649208 MTN649212 MTN6700‑
0002

MTN6700‑
0004

MTN6700‑
0008

MTN6700‑
0012

MTN647393 MTN647593 MTN647893 MTN648493 MTN647395 MTN647595 MTN647895 MTN648495

Počet spínacích kontaktů  16 24 8 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12

Šířka zařízení 8 modulů 12 modulů 4 moduly 2,5 modulu 4 moduly 4 moduly 6 modulů 2,5 modulu 4 moduly 8 modulů 12 modulů 2,5 modulu 4 moduly 8 modulů 12 modulů 2,5 modulu 4 moduly 8 modulů 12 modulů

Ztrátový tepelný výkon: 23,3 W 34,8 W 5,9 W 3,4 W 6,2 W 11,9 W 17,7 W 2,5 W 4,6 W 8,7 W 12,9 W 2,5 W 4,6 W 8,8 W 12,9 W 2,6 W 4,7 W 8,8 W 13 W

Manuální režim
 ■ Mechanický
 ■ Elektronický
 ■ Reset spuštěnými akcemi manuálního režimu 

—
 (zamykatelný)

—

—
—
—

—
 (zamykatelný)

—
—
—

—
—

—

Připojovací konektor (zátěž spotřebiče) Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové 
svorky Zásuvné šroubové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky

Jmenovité napětí, AC, 50‑60 Hz AC 100-240 V AC 230 V AC 230 V AC 100-240 V AC 100-
240 V AC 230 V AC 100-

240 V AC 230 V AC 100-
240 V AC 230 V AC 100-

240 V
AC 100-
240 V

Jmenovitý proud 10 A, cosϕ = 0,6 6 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 1 / 10 A, cosϕ = 0,6 16 A, cosϕ = 0,6 16 A, cosϕ = 0,6 16 A, cosϕ = 0,6

Max. připojitelná zátěž na každý výstup při 230 V AC
 ■ Žárovky
 ■ Halogenové lampy
 ■ Kapacitní zátěž
 ■ Zářivky 

2000 W
1700 W
105 µF

1800 W nekompenzované
1000 W paralelně kompen-

zované

1380 W
1380 W
105 µF

1000 VA 
 

2000 W
1700 W
105 µF

1800 W nekompenzované
1000 W paralelně kompenzované 

3600 W
2500 W
105 µF

2000 VA 
 

3600 W
2500 W
200 µF

2500 VA 
 

3600 W
2500 W
200 µF

2500 VA 
 

DC napájení není povoleno není povoleno není povoleno není povoleno není povoleno Povolena pouze čistě odporová zátěž, DC 12-24 V, 
+10 %, 0,1 - 16 A

Aplikační software

Zpoždění při zapnutí/vypnutí —

Funkce schodišťového časovače s/bez manuálního 
vypnutí

 ■ Znovuspustitelný
 ■ Pevný (stejný čas pro všechny tlačítka)
 ■ Proměnlivý (různé časy pro všechny tlačítka)
 ■ Znovuspustitelný a sečitatelný
 ■ Znovuspustit k nejvyššímu času 
 ■ Upozornění před vypnutím

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 

Blikání — — —

Nastavitelný jako spínací/rozpínací kontakt — 

Nastavitelný jako přepínací kontakt — — — —

Stav/Stavová zpětná informace
 ■ Aktivní
 ■ Pasivní
 ■ Manuální režim: Identifikace a potvrzení / Reset
 ■ Zpoždění na zařízení / Zpoždění na kanál

  / —
— / 

— / —
— / —

 / —
— / —

—
— / —
— / —

— / —
— / —

 / 
 / 

Chování při výpadku sběrnicového napětí / obno-
vení sběrnicového napětí  /  /  /  /  /  / 

Scény
 ■ Zpoždění vysílání

5
—

8
—

5
—

—
—

8
—

8

Funkce s vyšší prioritou      Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo 
        prioritní funkce

                    Funkce zablokování
                    Logické nebo prioritní funkce                                Logické funkce                     Funkce zablokování

                    Logické nebo prioritní funkce
                    Logické funkce
                    Blokovací nebo prioritní funkce

Funkce zablokování
 ■  Chování zamknutí po obnovení

—
—

Logické funkce
 ■ Logická operace
 ■ Porovnání hodnoty, logika, hradlová funkce, filtr, 

časové zpoždění
— / — / — / — / — — / — / — / — / — — / — / — / — / — — / — / — / — / — — / — / — / — / —  /  /  /  /   

Centrální funkce
 ■ Časové zpoždění / Uložení změn — / — — / — — / — — / — — / —  / 

Bezpečnostní funkce — — — — —

Monitorování linie (vysílání živého signálu) — — — — —
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KNX  
Přehled funkcí spínacích akčních  
členů

Žaluziový/spínací akční 
člen REG‑K/x/x/10 
s man. ovládáním

Spínací akční člen 
REG‑K/8x230/6

Spínací akční člen REG‑K/x230/10 
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen Basic REG‑K/x/16 A  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16 
s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Katalogové číslo MTN649908 MTN649912 MTN646808 MTN649202 MTN649204 MTN649208 MTN649212 MTN6700‑
0002

MTN6700‑
0004

MTN6700‑
0008

MTN6700‑
0012

MTN647393 MTN647593 MTN647893 MTN648493 MTN647395 MTN647595 MTN647895 MTN648495

Počet spínacích kontaktů  16 24 8 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12

Šířka zařízení 8 modulů 12 modulů 4 moduly 2,5 modulu 4 moduly 4 moduly 6 modulů 2,5 modulu 4 moduly 8 modulů 12 modulů 2,5 modulu 4 moduly 8 modulů 12 modulů 2,5 modulu 4 moduly 8 modulů 12 modulů

Ztrátový tepelný výkon: 23,3 W 34,8 W 5,9 W 3,4 W 6,2 W 11,9 W 17,7 W 2,5 W 4,6 W 8,7 W 12,9 W 2,5 W 4,6 W 8,8 W 12,9 W 2,6 W 4,7 W 8,8 W 13 W

Manuální režim
 ■ Mechanický
 ■ Elektronický
 ■ Reset spuštěnými akcemi manuálního režimu 

—
 (zamykatelný)

—

—
—
—

—
 (zamykatelný)

—
—
—

—
—

—

Připojovací konektor (zátěž spotřebiče) Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové 
svorky Zásuvné šroubové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky

Jmenovité napětí, AC, 50‑60 Hz AC 100-240 V AC 230 V AC 230 V AC 100-240 V AC 100-
240 V AC 230 V AC 100-

240 V AC 230 V AC 100-
240 V AC 230 V AC 100-

240 V
AC 100-
240 V

Jmenovitý proud 10 A, cosϕ = 0,6 6 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 1 / 10 A, cosϕ = 0,6 16 A, cosϕ = 0,6 16 A, cosϕ = 0,6 16 A, cosϕ = 0,6

Max. připojitelná zátěž na každý výstup při 230 V AC
 ■ Žárovky
 ■ Halogenové lampy
 ■ Kapacitní zátěž
 ■ Zářivky 

2000 W
1700 W
105 µF

1800 W nekompenzované
1000 W paralelně kompen-

zované

1380 W
1380 W
105 µF

1000 VA 
 

2000 W
1700 W
105 µF

1800 W nekompenzované
1000 W paralelně kompenzované 

3600 W
2500 W
105 µF

2000 VA 
 

3600 W
2500 W
200 µF

2500 VA 
 

3600 W
2500 W
200 µF

2500 VA 
 

DC napájení není povoleno není povoleno není povoleno není povoleno není povoleno Povolena pouze čistě odporová zátěž, DC 12-24 V, 
+10 %, 0,1 - 16 A

Aplikační software

Zpoždění při zapnutí/vypnutí —

Funkce schodišťového časovače s/bez manuálního 
vypnutí

 ■ Znovuspustitelný
 ■ Pevný (stejný čas pro všechny tlačítka)
 ■ Proměnlivý (různé časy pro všechny tlačítka)
 ■ Znovuspustitelný a sečitatelný
 ■ Znovuspustit k nejvyššímu času 
 ■ Upozornění před vypnutím

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 
—
—
—
—

 

Blikání — — —

Nastavitelný jako spínací/rozpínací kontakt — 

Nastavitelný jako přepínací kontakt — — — —

Stav/Stavová zpětná informace
 ■ Aktivní
 ■ Pasivní
 ■ Manuální režim: Identifikace a potvrzení / Reset
 ■ Zpoždění na zařízení / Zpoždění na kanál

  / —
— / 

— / —
— / —

 / —
— / —

—
— / —
— / —

— / —
— / —

 / 
 / 

Chování při výpadku sběrnicového napětí / obno-
vení sběrnicového napětí  /  /  /  /  /  / 

Scény
 ■ Zpoždění vysílání

5
—

8
—

5
—

—
—

8
—

8

Funkce s vyšší prioritou      Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo 
        prioritní funkce

                    Funkce zablokování
                    Logické nebo prioritní funkce                                Logické funkce                     Funkce zablokování

                    Logické nebo prioritní funkce
                    Logické funkce
                    Blokovací nebo prioritní funkce

Funkce zablokování
 ■  Chování zamknutí po obnovení

—
—

Logické funkce
 ■ Logická operace
 ■ Porovnání hodnoty, logika, hradlová funkce, filtr, 

časové zpoždění
— / — / — / — / — — / — / — / — / — — / — / — / — / — — / — / — / — / — — / — / — / — / —  /  /  /  /   

Centrální funkce
 ■ Časové zpoždění / Uložení změn — / — — / — — / — — / — — / —  / 

Bezpečnostní funkce — — — — —

Monitorování linie (vysílání živého signálu) — — — — —
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KNX  
Přehled funkcí spínacích akčních  
členů

Žaluziový/spínací akční 
člen REG‑K/x/x/10 
s man. ovládáním

Spínací akční člen 
REG‑K/8x230/6

Spínací akční člen REG‑K/x230/10 
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen Basic REG‑K/x/16 A  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16 
s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Katalogové číslo MTN649908 MTN649912 MTN646808 MTN649202 MTN649204 MTN649208 MTN649212 MTN6700‑
0002

MTN6700‑
0004

MTN6700‑
0008

MTN6700‑
0012

MTN647393 MTN647593 MTN647893 MTN648493 MTN647395 MTN647595 MTN647895 MTN648495

Sledování neustálého provozu 
(vysílání telegramu „jsem OK“)

— — — — —

Detekce proudu
 ■ AC/DC
 ■ Zobrazení spotřeby energie
 ■ Hlídání několika limitních hodnot
 ■ Čítač počtu sepnutí
 ■ Čítač provozních hodin
 ■ Kombinovaný čítač (čítač počtu sepnutí a provoz-

ních hodin s hlídáním limitní hodnoty)

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Funkce regulace vytápění
 ■ Spínání ZAP/VYP (2 bodová regulace)
 ■ Plynulá regulace (PWM)
 ■ Cyklický monitoring regulační hodnoty
 ■ Zamknutí v letním/zimním režimu
 ■ Sdružený telegram „Všechny ventily uzavřeny“
 ■ Detekce proudu
 ■ Ochrana ventilu cyklická / s telegramem
 ■ Ochrana ventilu stavová zpětná informace / stav
 ■ Chování při výpadku sběrnicového napětí / při 

obnovení sběrnicového napětí

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

 / 
 / 
 / 
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Žaluziový/spínací akční 
člen REG‑K/x/x/10 
s man. ovládáním

Spínací akční člen 
REG‑K/8x230/6

Spínací akční člen REG‑K/x230/10 
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen Basic REG‑K/x/16 A  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16  
s manuálním ovládáním

Spínací akční člen REG‑K/x230/16 
s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Katalogové číslo MTN649908 MTN649912 MTN646808 MTN649202 MTN649204 MTN649208 MTN649212 MTN6700‑
0002

MTN6700‑
0004

MTN6700‑
0008

MTN6700‑
0012

MTN647393 MTN647593 MTN647893 MTN648493 MTN647395 MTN647595 MTN647895 MTN648495

Sledování neustálého provozu 
(vysílání telegramu „jsem OK“)

— — — — —

Detekce proudu
 ■ AC/DC
 ■ Zobrazení spotřeby energie
 ■ Hlídání několika limitních hodnot
 ■ Čítač počtu sepnutí
 ■ Čítač provozních hodin
 ■ Kombinovaný čítač (čítač počtu sepnutí a provoz-

ních hodin s hlídáním limitní hodnoty)

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Funkce regulace vytápění
 ■ Spínání ZAP/VYP (2 bodová regulace)
 ■ Plynulá regulace (PWM)
 ■ Cyklický monitoring regulační hodnoty
 ■ Zamknutí v letním/zimním režimu
 ■ Sdružený telegram „Všechny ventily uzavřeny“
 ■ Detekce proudu
 ■ Ochrana ventilu cyklická / s telegramem
 ■ Ochrana ventilu stavová zpětná informace / stav
 ■ Chování při výpadku sběrnicového napětí / při 

obnovení sběrnicového napětí

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

—
—
—
—
—
—

— / —
— / —
— / —

 / 
 / 
 / 

KNX  
Přehled funkcí spínacích akčních  
členů
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční členy

Spínací akční člen pro zapuštěnou montáž/230/16

Typ Katal. č.

polar MTN629993

Pro spínání zátěže pomocí spínacího kontaktu. S integrovanou sběrnicovou spojkou 
a šroubovými svorkami. Zařízení je připojeno na sběrnici pomocí sběrnicové svorky. Akční 
člen lze zabudovat do stropní objímky 47 mm s hákem nebo do zapuštěné instalační krabice.

Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní,
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení,
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.

Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 %
Jmenovitý proud: 16 A, ohmická zátěž cosφ = 1
10 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6

Jmenovitá zátěž
Žárovky: AC 100 V, max. 1173 W
AC 230 V, max. 2700 W
AC 240 V, max. 2817 W
Halogenové lampy: AC 100 V, max. 739 W
AC 230 V, max. 1700 W
AC 240 V, max. 1773 W
Zářivky: AC 100 V, max. 434 VA
AC 230 V, max. 1000 VA
AC 240 V, max. 1043 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 10 A, max. 105 µF
Rozměry: 51x52x29 mm (š. x v. x h.)
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX spínací akční člen pro zapuštěnou montáž, 16 A, s 2 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6003‑0001

Spínací akční člen s jedním výstupem a dvěma vstupy pro zapuštěnou montáž do instalační
krabice velikosti 60 mm nebo do stropní zásuvky s hákem. Ke dvěma vstupům lze připojit
beznapěťové kontakty. 
První vstup je přednastaven k ovládání akčního členu již z výroby a umožňuje tak jeho oka-
mžitý provoz bez předchozí parametrizace v ETS.
Připojení k 230 V pomocí cca 20 cm dlouhého lankového kabelu. Vstupy a KNX sběrnice jsou
připojeny pomocí cca 30 cm dlouhého 6žilového kabelu. Připojovací kabel ke vstupům lze
prodloužit až na 5 m.
Funkce softwaru KNX: Funkce spínacího akčního členu:
Provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt. Výběr předvolené pozice pro případ výpadku/
obnovení sběrnicového napětí. Zpoždění při zapnutí a/nebo při vypnutí. Funkce časového
spínače. Spínání. Zpětná informace o stavu. Logické operace. Blokovací funkce nebo prioritní
řízení. Objekt zpětné informace o stavu lze invertovat.
Funkce binárního vstupu:
Lze volně přiřadit funkci spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo vysílání hodnoty. Zamykací
objekt. Nastavitelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínání: Dva spínací objekty na každý vstup. Příkaz na náběžné/sestupné hraně impulsu
(zap, vyp, přepnutí, žádná reakce).
Stmívání: Provoz jako samostatné tlačítko nebo dvě tlačítka v páru. Čas pro rozlišení mezi
stmíváním a spínáním a doba mezi hodnotami kroku stmívání. Opakování telegramu a vyslání
stop telegramu.
Žaluzie: Příkaz na náběžné hraně impulsu (nic, nahoru, dolu, přepnutí). Způsob provozu (krok
- pohyb - krok nebo pohyb - krok). Čas pro rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem. Čas pro
nastavení lamel.
Vysílání hodnoty a rozšířená scéna: hrana impulsu (tlačítko jako spínací kontakt, tlačítko jako
rozpínací kontakt, spínač) a hodnota na hraně impulsu. Nastavení hodnoty pomocí dlouhého
stisku tlačítka pro funkci vysílání hodnoty. Modul rozšířené scény s funkcí pamatování.

Jmenovité napětí: AC 230 V
Jmenovitý proud: 16 A, ohmická zátěž
Výstup: spínací kontakt, beznapěťový kontakt relé
Jmenovitý výkon:
Žárovky: AC 230 V, max. 2500 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 2200 W
NN halogenové lampy: max. 1000 VA, toroidní transformátor
max. 1000 W, elektronický transformátor
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 10 A, max. 105 µF
Vstupy: 2
Teplotní rozsah: -5 °C až 45 °C
Typ ochrany: IP 20
Rozměry: 53x53x28 mm (š. x v. x h.)
Poznámka: Doporučuje se montáž do dvojitých instalačních krabic. Musí být dodržena 
minimální vzdálenost 4 mm mezi připojením 230 V a připojením sběrnice KNX/vstupů (SELV).
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Spínací akční členy

KNX spínací akční člen 2násobný pro zapuštěnou montáž, 6 A, s 2 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6003‑0002

Spínací akční člen s dvěma výstupy a dvěma vstupy pro zapuštěnou montáž do instalační
krabice velikosti 60 mm. Ke dvěma vstupům lze připojit beznapěťové kontakty.
Vstupy jsou přednastaveny k ovládání akčního členu již z výroby a umožňují tak jeho okamžitý
provoz bez předchozí parametrizace v ETS.
Připojení k 230 V pomocí cca 20 cm dlouhého lankového kabelu. Vstupy a KNX sběrnice jsou
připojeny pomocí cca 30 cm dlouhého 6žilového kabelu. Připojovací kabel ke vstupům lze
prodloužit až na 5 m.
Funkce softwaru KNX:
Funkce spínacího akčního členu:
Provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt. Výběr předvolené pozice pro případ výpadku/
obnovení sběrnicového napětí. Zpoždění při zapnutí a/nebo při vypnutí. Funkce časového
spínače. Spínání. Zpětná informace o stavu. Logické operace. Blokovací funkce nebo prioritní
řízení. Objekt zpětné informace o stavu lze invertovat.
Funkce binárního vstupu:
Lze volně přiřadit funkci spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo vysílání hodnoty. Zamykací
objekt. Nastavitelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínání: Dva spínací objekty na každý vstup. Příkaz na náběžné/sestupné hraně impulsu
(zap, vyp, přepnutí, žádná reakce).
Stmívání: Provoz jako samostatné tlačítko nebo dvě tlačítka v páru. Čas pro rozlišení mezi
stmíváním a spínáním a doba mezi hodnotami kroku stmívání. Opakování telegramu a vyslání
stop telegramu.
Žaluzie: Příkaz na náběžné hraně impulsu (nic, nahoru, dolu, přepnutí). Způsob provozu (krok
- pohyb - krok nebo pohyb - krok). Čas pro rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem. Čas pro
nastavení lamel.
Vysílání hodnoty a rozšířená scéna: hrana impulsu (tlačítko jako spínací kontakt, tlačítko jako
rozpínací kontakt, spínač) a hodnota na hraně impulsu. Nastavení hodnoty pomocí dlouhého
stisku tlačítka pro funkci vysílání hodnoty. Modul rozšířené scény s funkcí pamatování.
Jmenovité napětí: AC 230 V
Jmenovitý proud: 6 A, ohmická zátěž
Výstup: 2 spínací kontakty
Jmenovitý výkon:
Žárovky: AC 230 V, max. 1200 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 1200 W
NN halogenové lampy: max. 500 VA, toroidní transformátor
max. 500 W, elektronický transformátor
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 6 A, max. 14 µF
Vstupy: 2
Teplotní rozsah: -5 °C až 45 °C
Typ ochrany: IP 20
Rozměry: 53x53x28 mm (š. x v. x h.)

Poznámka: Doporučuje se montáž do dvojitých instalačních krabic. Musí být dodržena 
minimální vzdálenost 4 mm mezi připojením 230 V a připojením sběrnice KNX/vstupů (SELV).
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/2x230/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649202

Pro nezávislé spínání až 2 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Max. zátěž na každý spínaný výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6
Žárovky: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 1700 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 µF
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,4 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG‑K/2x/16A s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

MTN6700‑0002

Pro nezávislé spínání až 2 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Všechny spínané výstupy lze
ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. 
Funkce softwaru KNX:
funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před 
vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, logické operace, 
funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál, centrální funkce, parametrizovatelný stav 
po výpadku nápajení a obnovení.
Jmenovité napětí: AC 100 - 240 V, 50–60 Hz
Dovolený rozsah napětí: min. AC 90 V - max. 265 V
Max. zátěž na každý spínaný výstup:
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 16 A, indukční zátěž cosφ = 0,6
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy:
AC 100 V, max. 1080 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2500 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 900 VA
AC 230 V, max. 2000 VA
AC 240 V, max. 2000 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 105 µF
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,5 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/2x230/16 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN647393

Pro nezávislé spínání 2 zátěží pomocí spínacích kontaktů. S integrovanou sběrnicovou spoj-
kou a šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Každý spínaný výstup 230 V
lze ovládat pomocí manuálního přepínače.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signali-
zuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní,
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení,
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, parametrizace pro případ výpadku 
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.

Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 % 
Pro každý spínací kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
AC1: max. 16 A 
AC3: max. 10 A 
AC5: max. 16 A 
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC 
Životnost výstupu:  
Mechanická: >106 
AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105 

Jmenovitá zátěž:
Žárovky: AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: AC 100 V, max. 1086 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2608 W
Zářivky: AC 100 V, max. 1086 VA
AC 230 V, max. 2500 VA
AC 240 V, max. 2608 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF  
Minimální zátěž: 100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud:  
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,5 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/2x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Typ Katal. č.

světle šedá MTN647395

Pro nezávislé spínání 2 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu detekci
proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze ovlá-
dat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: Chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. Čítač el.
energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. Funkce
blikání.
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 % 
DC 12-24 V, 0,1-16 A 
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V 
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 % 
Pro každý spínací kontakt:  
Spínací proud: 16 A, cosφ = 0,6 
AC1: max. 16 A 
AC3: max. 10 A 
AC5: max. 16 A 
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC 
Životnost výstupu:  
Mechanická: >106 
AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105  
Jmenovitá zátěž
Žárovky: AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: AC 100 V, max. 1086 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2608 W
Zářivky: AC 100 V, max. 1086 VA
AC 230 V, max. 2500 VA
AC 240 V, max. 2608 VA
paralelně kompenzované 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Motorová zátěž: AC 100 V, max. 434 W
AC 230 V, max. 1000 W 
AC 240 V, max. 1043 W 
Minimální zátěž: 100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud:  
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Detekce proudu (zatěžovací proud):
Rozsah detekce: 0,1 A až 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC)
Přesnost detekce: +/- 8 % stávající hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA
Frekvence: 50/60 Hz, pro střídavý proud (AC)
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,6 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční člen REG‑K/4x230/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649204

Pro nezávislé spínání až 4 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Max. zátěž na každý spínaný výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6
Žárovky: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 1700 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 µF
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6,2 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen Basic REG‑K/4x/16A s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

MTN6700‑0004

Pro nezávislé spínání až 4 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Všechny spínané výstupy lze
ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. 
Funkce softwaru KNX:
funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před 
vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, logické operace, 
funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál, centrální funkce, parametrizovatelný stav 
po výpadku nápájení a obnovení.
Jmenovité napětí: AC 100 - 240 V, 50–60 Hz
Dovolený rozsah napětí: min. AC 90 V - max. 265 V
Max. zátěž na každý spínaný výstup:
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 16 A, indukční zátěž cosφ = 0,6
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy:
AC 100 V, max. 1080 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2500 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 900 VA
AC 230 V, max. 2000 VA
AC 240 V, max. 2000 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 105 µF
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 4,6 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/4x230/16 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN647593

Pro nezávislé spínání 4 zátěží pomocí spínacích kontaktů. S integrovanou sběrnicovou 
spojkou a šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Každý spínaný výstup 
230 V lze ovládat pomocí manuálního přepínače.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signali-
zuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní,
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení,
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku 
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Max. zátěž na každý spínaný kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
AC1: max. 16 A 
AC3: max. 10 A 
AC5: max. 16 A 
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC 
Životnost výstupu:  
Mechanická: >106 
AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105 
Žárovky: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 2500 W
Zářivky: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF 
Minimální zátěž: 100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud: 
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 4,6 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/4x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Typ Katal. č.

světle šedá MTN647595

Pro nezávislé spínání 4 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu detekci
proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze ovlá-
dat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. Čítač el.
energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. 
Funkce blikání.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
DC 12-24 V ±10 %, 0,1-16 A 
Max. zátěž na každý spínaný kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ= 0,6 
AC1: max. 16 A 
AC3: max. 10 A 
AC5: max. 16 A 
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC 
Životnost výstupu:  
Mechanická: >106 
AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105 
Žárovky: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 2500 W
Zářivky: AC 230 V, max. 2500 VA, paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF 
Minimální zátěž: 100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud:  
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Detekce zatěžovacího proudu:
Rozsah detekce: 0,1 A až 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC)
Přesnost detekce: +/- 8 % stávající hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA
Kmitočet: 50/60 Hz
Rychlost snímání: 200 ms
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 4,7 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/8x230/6

Typ Katal. č.

světle šedá MTN646808

Pro nezávislé spínání až 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou a šroubovacími svorkami. 
Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, funkce zpoždění pro každý 
kanál,funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění 
před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce 
blokování, logické operace nebo prioritní ovládání, scény,funkce zpětné informace o stavu pro 
každý kanál, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu,
parametrizovatelný stav po výpadku napájení sběrnice a jeho obnovení
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Pro každý spínaný výstup:
Jmenovitý proud: 6 A, cosφ = 0,6
Žárovky: AC 230 V, max. 1380 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 1380 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1000 VA, 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 µF
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 5,9 W 
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG‑K/8x230/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649208

Pro nezávislé spínání až 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Max. zátěž na každý spínaný výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6
Žárovky: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 1700 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 µF
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 11,9 W 
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/8x/16 A s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

MTN6700‑0008

Pro nezávislé spínání 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Každý spínaný výstup lze
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová 
lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo 
bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového 
osvětlení, pomocné logické operace, funkce zpětné informace, centrální funkce, o stavu pro 
každý kanál, komplexní parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí.
Jmenovité napětí: AC 100-240 V, 50-60 Hz
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Pro každý spínací kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: 
AC 100 V, max. 1080 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2500 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 900 VA
AC 230 V, max. 2000 VA
AC 240 V, max. 2000 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 105 µF
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm
Ztrátový tepelný výkon: 8,7 W 
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/8x230/16 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN647893

Pro nezávislé spínání 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Každý spínaný výstup 230 V lze
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci
na lišty DIN EN 60715.
Zařízení je připojeno do elektrické sítě pomocí šroubových svorek; každá druhá svorka L 
je vnitřně přemostěna. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není 
nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní,
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení,
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 % 
Pro každý spínací kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ= 0,6 
AC1: max. 16 A 
AC3: max. 10 A 
AC5: max. 16 A 
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC 
Životnost výstupu:  
Mechanická: >106 
AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105 
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: 
AC 100 V, max. 1086 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2608 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 1086 VA
AC 230 V, max. 2500 VA
AC 240 V, max. 2608 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF 
Minimální zátěž: 100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud:  
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm
Ztrátový tepelný výkon: 8,8 W 
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/8x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Typ Katal. č.

světle šedá MTN647895

Pro nezávislé spínání 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu detekci
proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze ovlá-
dat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: Chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. 
Čítač el. energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. 
Funkce blikání.
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 % 
DC 12-24 V, 0,1-16 A 
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 % 
Pro každý spínací kontakt:  
Spínací proud: 16 A, cosφ= 0,6 
AC1: max. 16 A
AC3: max. 10 A
AC5: max. 16 A
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC 
Životnost výstupu: 
Mechanická: >106 
AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105 

Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: 
AC 100 V, max. 1086 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2608 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 1086 VA
AC 230 V, max. 2500 VA
AC 240 V, max. 2608 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF 
Motorová zátěž: AC 100 V, max. 434 W 
AC 230 V, max. 1000 W 
AC 240 V, max. 1043 W 
Minimální zátěž: 100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud:  
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Detekce proudu (zatěžovací proud):
Minimální zátěž: 0,1 A to 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC)
Přesnost detekce: +/- 8 % stávající hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA
Frekvence: 50/60 Hz, pro střídavý proud (AC)
Rychlost snímání: 100 mA
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm
Ztrátový tepelný výkon: 8,8 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/12x230/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649212

Pro nezávislé spínání až 12 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Externí pomocné napětí (volitelné): AC 110–240 V, 50–60 Hz, max. 2 VA
Max. zátěž na každý spínaný výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6
Žárovky: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 1700 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 µF
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 108 mm
Ztrátový tepelný výkon: 17,7 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG‑K/12x/16 A s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

MTN6700‑0012

Pro nezávislé spínání 12 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Každý spínaný výstup lze
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová 
lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo 
bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového 
osvětlení, pomocné logické operace, funkce zpětné informace, centrální funkce,
o stavu pro každý kanál, komplexní parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnico-
vého napětí
Jmenovité napětí: AC 100-240 V, 50-60 Hz
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Pro každý spínací kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: 
AC 100 V, max. 1080 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2500 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 900 VA
AC 230 V, max. 2000 VA
AC 240 V, max. 2000 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 105 µF
Šířka zařízení: 12 modulů = cca 216 mm
Ztrátový tepelný výkon: 12,9 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Systémy řízení budov

KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/12x230/16 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN648493

Pro nezávislé spínání 12 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Každý spínaný výstup 230 V lze
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Zařízení je připojeno do elektrické sítě pomocí šroubových svorek; každé druhé propojení L
je vnitřně přemostěno. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběr-
nicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu
po nahrání aplikačního programu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní,
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení,
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Max. zátěž na každý spínaný kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
AC1: max. 16 A 
AC3: max. 10 A 
AC5: max. 16 A 
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC 
Životnost výstupu: 
Mechanická: >106 
AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105 
Žárovky: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenové lampy: AC 230 V, max. 2500 W
Zářivky: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF 
Minimální zátěž: 100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud:  
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Šířka zařízení: 12 modulů = cca 216 mm
Ztrátový tepelný výkon: 12,9 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG‑K/12x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu

Typ Katal. č.

světle šedá MTN648495

Pro nezávislé spínání 12 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu detekci
proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: Chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. Čítač el.
energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. Funkce
blikání.
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 % 
DC 12-24 V, 0,1-16 A 
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Pro každý spínaný kontakt:
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 %
Max. zátěž na každý spínaný kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
AC1: max 16 A
AC3: max 10 A
AC5: max 16 A
Zatížitelnost DC proudem: max. 16 A/ 24 V DC
Životnost výstupu:
Mechanická: >106

AC1/AC3/AC5: >3x104 
230V, 1A odporová: >8x105 
Jmenovitá zátěž:
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: 
AC 100 V, max. 1086 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2608 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 1086 VA
AC 230 V, max. 2500 VA
AC 240 V, max. 2608 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Motorová zátěž: 
AC 100 V, max. 434 W
AC 230 V, max. 1000 W
AC 240 V, max. 1043 W 
Minimální zátěž:100 mA/12 V AC/DC 
Maximální špičkový nárazový proud:  
150µs: 600 A 
250µs: 480 A 
600µs: 300 A 
Detekce proudu (zatěžovací proud):
Rozsah detekce: 0,1 A až 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC)
Přesnost detekce: +/- 8 % stávající hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA
Frekvence: 50/60 Hz, pro střídavý proud (AC)
Šířka zařízení: 16 modulů = cca 216 mm
Ztrátový tepelný výkon: 13 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Systémy řízení budov

KNX  
Žaluziové akční členy  
Přehled přístrojů na DIN lištu

Žaluziový akční člen 
REG‑K/4x/6

Žaluziový akční člen 
REG‑K/4x24/6  

s manuálním ovládáním

Roletový akční člen 
REG‑K/4x/10  

s manuálním ovládáním

Žaluziový akční člen  
REG‑K/x/10 

s manuálním ovládáním

Žaluziový akční člen  
REG‑K/8x/10  

s manuálním ovládáním

Žaluziový/spínací akční člen  
REG‑K/x/x/10 

s manuálním ovládáním

Katalogové číslo MTN646704 MTN648704 MTN649704 MTN649802 MTN649804 MTN649808 MTN649908 MTN649912

Počet žaluziových kanálů 4 4 4 2 4 8 8 12

Šířka zařízení 4 moduly 4 moduly 4 moduly 4 moduly 8 modulů 8 modulů 12 modulů

Tlačítka pro manuální ovládání —

Připojovací konektor (zátěž spotřebiče) Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky

Jmenovité napětí, AC, 50‑60 Hz AC 230 V — AC 100-240 V AC 100-240 V AC 230 V AC 100-240 V

Jmenovité napětí, DC — DC 24 V, ±10 % — — — —

Jmenovitý proud 6 A, cosϕ = 0,6 6 A 10 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 0,6

Dodatečné napájení (volitelné) — — — — AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA

Ztrátový tepelný výkon: 3,2 W 3,3 W 6,1 W 3,4 W 6,2 W 11,9 W 23,3 W 34,8 W

Aplikační software

Konfigurace výstupů jako spínací nebo žaluziové — — — — —

Definice typu žaluzií —

Funkce naklápění lamel —

Kalibrace (referenční pohyb)

Omezení rozsahu pohybu —

Pauza při obrácení směru pohybu

Rozšířené parametry nastavení pohonu

Ovládání pomocí
 ■ manuální režim pomocí tlačítek akčního členu
 ■ automatické objekty nebo přednastavené objekty
 ■ manuální ovládání pomocí objektů

—
—

Odblokování/zablokování manuálního režimu při výpadku sběrnicového 
napětí

— — — —  (Podmínka:  
pomocné napájení)

 (Podmínka:  
pomocné napájení)

Zamknutí manuálního ovládání přes objekty —

Funkce alarmu počasí
 ■ Větrný alarm
 ■ Dešťový alarm
 ■ Protizámrzový alarm
 ■ Nastavení pořadí priorit
 ■ Chování při začátku/konci alarmu počasí

 
3
1
1

 

 
3
1
1

 

 
3
1
1

 

 
3
1
1

 

 
3
1
1

 

 
1
1
—

 

Alarmové funkce
 ■ Chování při začátku/konci alarmu

—

Nastavení pořadí priorit pro funkce s vyšší prioritou
(alarm, alarm počasí, zamknutí, rozsah pohybu)

—

Scény 4 5 5 5 5 5

Blokovací funkce
 ■  Chování při začátku/konci zamknutí

     
—

Chování při výpadku sběrnicového napětí / obnovení sběrnicového napětí / 
nahrání aplikačního softwaru  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Stavové zprávy
 ■ Výška
 ■ Lamely
 ■ Automatika
 ■ Zamknutí pohonu nebo omezení rozsahu pohybu

—
—
—
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Systémy řízení budov

KNX  
Žaluziové akční členy 
Přehled přístrojů na DIN lištu

Žaluziový akční člen 
REG‑K/4x/6

Žaluziový akční člen 
REG‑K/4x24/6  

s manuálním ovládáním

Roletový akční člen 
REG‑K/4x/10  

s manuálním ovládáním

Žaluziový akční člen  
REG‑K/x/10 

s manuálním ovládáním

Žaluziový akční člen  
REG‑K/8x/10  

s manuálním ovládáním

Žaluziový/spínací akční člen  
REG‑K/x/x/10 

s manuálním ovládáním

Katalogové číslo MTN646704 MTN648704 MTN649704 MTN649802 MTN649804 MTN649808 MTN649908 MTN649912

Počet žaluziových kanálů 4 4 4 2 4 8 8 12

Šířka zařízení 4 moduly 4 moduly 4 moduly 4 moduly 8 modulů 8 modulů 12 modulů

Tlačítka pro manuální ovládání —

Připojovací konektor (zátěž spotřebiče) Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky

Jmenovité napětí, AC, 50‑60 Hz AC 230 V — AC 100-240 V AC 100-240 V AC 230 V AC 100-240 V

Jmenovité napětí, DC — DC 24 V, ±10 % — — — —

Jmenovitý proud 6 A, cosϕ = 0,6 6 A 10 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 0,6

Dodatečné napájení (volitelné) — — — — AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA

Ztrátový tepelný výkon: 3,2 W 3,3 W 6,1 W 3,4 W 6,2 W 11,9 W 23,3 W 34,8 W

Aplikační software

Konfigurace výstupů jako spínací nebo žaluziové — — — — —

Definice typu žaluzií —

Funkce naklápění lamel —

Kalibrace (referenční pohyb)

Omezení rozsahu pohybu —

Pauza při obrácení směru pohybu

Rozšířené parametry nastavení pohonu

Ovládání pomocí
 ■ manuální režim pomocí tlačítek akčního členu
 ■ automatické objekty nebo přednastavené objekty
 ■ manuální ovládání pomocí objektů

—
—

Odblokování/zablokování manuálního režimu při výpadku sběrnicového 
napětí

— — — —  (Podmínka:  
pomocné napájení)

 (Podmínka:  
pomocné napájení)

Zamknutí manuálního ovládání přes objekty —

Funkce alarmu počasí
 ■ Větrný alarm
 ■ Dešťový alarm
 ■ Protizámrzový alarm
 ■ Nastavení pořadí priorit
 ■ Chování při začátku/konci alarmu počasí
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Alarmové funkce
 ■ Chování při začátku/konci alarmu

—

Nastavení pořadí priorit pro funkce s vyšší prioritou
(alarm, alarm počasí, zamknutí, rozsah pohybu)

—

Scény 4 5 5 5 5 5

Blokovací funkce
 ■  Chování při začátku/konci zamknutí

     
—

Chování při výpadku sběrnicového napětí / obnovení sběrnicového napětí / 
nahrání aplikačního softwaru  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Stavové zprávy
 ■ Výška
 ■ Lamely
 ■ Automatika
 ■ Zamknutí pohonu nebo omezení rozsahu pohybu

—
—
—
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Systémy řízení budov

KNX
Žaluziové/spínací akční členy

Žaluziové/spínací akční členy

Žaluziový/spínací akční člen REG‑K/8x/16x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649908

Pro nezávislé řízení až 8 pohonů žaluzií/rolet nebo pro spínání až 16 zátěží pomocí spínacích
kontaktů. Funkce žaluziových nebo spínacích kanálů je volně konfigurovatelná. Všechny
žaluziové/spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou
spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluziového akčního členu: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku.
Alarm špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. Scény.
Funkce stavu a zpětné informace o stavu.
Funkce spínacího akčního členu: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný
stav po zavedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťo-
vého osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí 
přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce 
blokování, logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý 
kanál.
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 % 
Pro každý žaluziový výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Motorová zátěž: AC 100 V, max. 434 W
AC 230 V, max. 1000 W
AC 240 V, max. 1043 W
Pro každý spínaný výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, ohmická zátěž cosφ = 1
10 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6 
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 869 W
AC 230 V, max. 2000 W
AC 240 V, max. 2086 W
Halogenové lampy: 
AC 100 V, max. 739 W
AC 230 V, max. 1700 W
AC 240 V, max. 1773 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 434 VA
AC 230 V, max. 1000 VA
AC 240 V, max. 1043 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 10 A, max. 105 µF
Externí pomocné napětí (volitelné):
Jmenovité napětí: AC 110-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 92 V - max. AC 265 V 
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm
Ztrátový tepelný výkon: 23,3 W
Poznámka: žaluziový/spínací akční člen nelze použít spolu s automatickými funkcemi,
zajišťujícími závislosti na počasí, kombinovaného meteorologického snímače DCF-77, katal. 
č. MTN663692. Pokud tyto funkce požadujete, použijte žaluziové akční členy, 
výrobky katal. č. MTN6498xx.
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Žaluziové/spínací akční členy

Žaluziový/spínací akční člen REG‑K/12x/24x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649912

Pro nezávislé řízení až 12 pohonů žaluzií/rolet nebo pro spínání až 24 zátěží pomocí spína-
cích kontaktů. Funkce žaluziových nebo spínacích kanálů je volně konfigurovatelná. Všechny 
žaluziové/spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou 
spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluziového akčního členu: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku.
Alarm špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. Scény.
Funkce stavu a zpětné informace o stavu.
Funkce spínacího akčního členu: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný
stav po zavedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťo-
vého osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí 
přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce 
blokování, logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý 
kanál.
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 %
Pro každý žaluziový výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Motorová zátěž: AC 100 V, max. 434 W
AC 230 V, max. 1000 W
AC 240 V, max. 1043 W
Pro každý spínaný výstup:
Jmenovitý proud: 10 A, ohmická zátěž cosφ = 1
10 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 869 W
AC 230 V, max. 2000 W
AC 240 V, max. 2086 W
Halogenové lampy: AC 100 V, max. 739 W
AC 230 V, max. 1700 W
AC 240 V, max. 1773 W
Zářivky: AC 100 V, max. 434 VA
AC 230 V, max. 1000 VA
AC 240 V, max. 1043 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 10 A, max. 105 µF
Externí pomocné napětí (volitelné):
Jmenovité napětí: AC 110-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 92 V - max. AC 265 V
Šířka zařízení: 12 modulů = cca 216 mm
Ztrátový tepelný výkon: 34,8 W
Poznámka: žaluziový/spínací akční člen nelze použít spolu s automatickými funkcemi,
zajišťujícími závislosti na počasí, kombinovaného meteorologického snímače DCF-77, katal.
č. MTN663692. Pokud tyto funkce požadujete, použijte žaluziové akční členy, výrobky katal.
č. MTN6498xx.
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Žaluziové akční členy

Žaluziové akční členy

Žaluziový akční člen REG‑K/2x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649802

Pro nezávislé řízení 2 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX: Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval 
kroku. Rozlišené funkce blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové 
polohování výšky a lamel. Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu 
a zpětné informace o stavu.
Pro každý žaluziový výstup:
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 %
Jmenovitý proud: 10 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Motorová zátěž: AC 100 V, max. 434 W
AC 230 V, max. 1000 W
AC 240 V, max. 1043 W
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,4 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

Žaluziový akční člen REG‑K/4x24/6 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN648704

Pro nezávislé řízení 4 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX: Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval 
kroku. Rozlišené funkce blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové 
polohování výšky a lamel. Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu 
a zpětné informace o stavu.
Pro každý žaluziový výstup:
Jmenovité napětí: DC 24 V ±10 %
Jmenovitý proud: 6 A
Typy zátěží: stejnosměrné motory 24 V
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,3 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Žaluziové akční členy

Žaluziový akční člen REG‑K/4x/6

Typ Katal. č.

světle šedá MTN646704

Pro nezávislé řízení 4 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). S integrovanou sběrnicovou
spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signali-
zuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Alarmy špatných
povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. Scény. Automatické funkce.
Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu.
Pro každý žaluziový výstup:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50-60 Hz
Jmenovitý proud: 6 A, cosφ = 0,6
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,2 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

Roletový akční člen REG‑K/4x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649704

Pro nezávislé řízení 4 pohonů rolet. Funkce roletových kanálů je volně konfigurovatelná.
Všechny roletové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou
spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Funkce rolet: doba běhu, doba nečinnosti. Rozlišené funkce blokování a alarmy špatných
povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky. Scény. Manuální/automatický režim.
Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu.
Pro každý roletový výstup:
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 %
Jmenovitý proud: 10 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Motorová zátěž: AC 100 V, max. 434 W
AC 230 V, max. 1000 W
AC 240 V, max. 1043 W
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6,1 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Žaluziové akční členy

Žaluziový akční člen REG‑K/4x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649804

Pro nezávislé řízení 4 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Rozlišené funkce
blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel.
Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu.
Pro každý žaluziový výstup:
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 %
Jmenovitý proud: 10 A, inductive load cosφ = 0,6
Motorová zátěž: AC 100 V, max. 434 W
AC 230 V, max. 1000 W
AC 240 V, max. 1043 W
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6,2 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

Žaluziový akční člen REG‑K/8x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649808

Pro nezávislé řízení 8 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je
volně konfigurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Rozlišené funkce
blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel.
Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu.
Pro každý žaluziový výstup:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 – 60 Hz
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W
Externí pomocné napětí (volitelné): AC 110–240 V, 50–60 Hz, max. 2 VA
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm
Ztrátový tepelný výkon: 11,9 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Žaluziové akční členy

KNX žaluziový akční člen pro zapuštěnou montáž s 3 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6003‑0004

Žaluziový akční člen s jedním výstupem a třemi vstupy pro zapuštěnou montáž do instalační
krabice velikosti 60 mm. Ke 3 vstupům lze připojit beznapěťové kontakty.
Vstupy jsou přednastaveny k ovládání akčního členu již z výroby a umožňují tak jeho okamžitý
provoz bez předchozí parametrizace v ETS.
Připojení k 230 V pomocí cca 20 cm dlouhého lankového kabelu. Vstupy a KNX sběrnice jsou
připojeny pomocí cca 30 cm dlouhého 6žilového kabelu. Připojovací kabel ke vstupům lze
prodloužit až na 5 m.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluziového akčního členu:
Provozní režim: Žaluzie, rolety, markýzy nebo větrací klapky. Čas pohybu nahoru nebo dolů
s rozšířením pro horní koncový spínač. Zpětná informace o pozici výšky nebo lamel. Aktivní/
pasivní zpětná informace o stavu. Funkce cyklického vysílání zpětné informace o stavu. Až
5 bezpečnostních funkcí (3 větrné alarmy, 1 dešťový alarm, 1 protizámrzový alarm). Cyklické
sledování. Funkce ochrany před slunečním svitem s pevnými nebo proměnnými pozicemi stí-
nicí techniky. Řízení zastínění s automatickým režimem topení/chlazení a funkcí přítomnosti. 
Nastavitelné chování při výpadku/obnovení sběrnicového napětí. Zpoždění zpětné informace 
o stavu po obnovení sběrnicového napětí. Prioritní funkce. Scény (lze vyvolat až osm ulože-
ných hodnot). Paměťová funkce pro scény.
Funkce binárního vstupu:
Lze volně přiřadit funkci spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo vysílání hodnoty. Zamykací
objekt. Nastavitelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínání: Dva spínací objekty na každý vstup. Příkaz na náběžné/sestupné hraně impulsu
(zap, vyp, přepnutí, žádná reakce).
Stmívání: Provoz jako samostatné tlačítko nebo dvě tlačítka v páru. Čas pro rozlišení mezi
stmíváním a spínáním a doba mezi hodnotami kroku stmívání. Opakování telegramu a vyslání
stop telegramu.
Žaluzie: Příkaz na náběžné hraně impulsu (nic, nahoru, dolu, přepnutí). Způsob provozu (krok
- pohyb - krok nebo pohyb - krok). Čas pro rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem. Čas pro
nastavení lamel.
Vysílání hodnoty a rozšířená scéna: hrana impulsu (tlačítko jako spínací kontakt, tlačítko jako
rozpínací kontakt, spínač) a hodnota na hraně impulsu. Nastavení hodnoty pomocí dlouhého
stisku tlačítka pro funkci vysílání hodnoty. Modul rozšířené scény s funkcí pamatování.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50/60 Hz
Spínaný proud: 3 A, AC1
Jmenovitý výkon
Motor: AC 230 V, 600 VA
Vstupy: 3
Teplotní rozsah: -5 °C až 45 °C
Typ ochrany: IP 20
Rozměry: 53x53x28 mm (š. x v. x h.)
Poznámka: Doporučuje se montáž do dvojitých instalačních krabic. Musí být dodržena mini-
mální vzdálenost 4 mm mezi připojením 230 V a připojením sběrnice KNX/vstupů (SELV).
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KNX
Žaluziové akční členy

KNX žaluziový a vytápěcí akční člen pro zapuštěnou montáž, s 3 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6003‑0006

Žaluziový akční člen s jedním výstupem a akční člen pro vytápění s jedním výstupem a třemi
vstupy pro zapuštěnou montáž do instalační krabice velikosti 60 mm. Ke vstupům lze připojit
beznapěťové kontakty.
Vstupy jsou přednastaveny k ovládání akčního členu již z výroby a umožňují tak jeho okamžitý
provoz bez předchozí parametrizace v ETS.
Připojení k 230 V pomocí cca 20 cm dlouhého lankového kabelu. Vstupy a KNX sběrnice jsou
připojeny pomocí cca 30 cm dlouhého 6žilového kabelu. Připojovací kabel ke vstupům lze
prodloužit až na 5 m.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluziového akčního členu:
Provozní režim: Žaluzie, rolety, markýzy nebo větrací klapky. Čas pohybu nahoru nebo dolů
s rozšířením pro horní koncový spínač. Zpětná informace o pozici výšky nebo lamel. Aktivní/
pasivní zpětná informace o stavu. Funkce cyklického vysílání zpětné informace o stavu. Až
5 bezpečnostních funkcí (3 větrné alarmy, 1 dešťový alarm, 1 protizámrzový alarm). Cyklické
sledování. Funkce ochrany před slunečním svitem s pevnými nebo proměnnými pozicemi stí-
nicí techniky. Řízení zastínění s automatickým režimem topení/chlazení a funkcí přítomnosti. 
Nastavitelné chování při výpadku/obnovení sběrnicového napětí. Zpoždění zpětné informace 
o stavu po obnovení sběrnicového napětí. Prioritní funkce. Scény (lze vyvolat až osm ulože-
ných hodnot). Paměťová funkce pro scény.
Akční člen pro vytápění:
Lze ovládat řídicí hodnotou (1 bit nebo 1 byte). Zobrazení stavu (1 bit nebo 1 byte). Ovládání
pohonu ventilu (bez proudu otevřen/zavřen). Lze zvolit letní nebo zimní režim. Cyklické sledo-
vání řídicí hodnoty. Nouzový režim a alarmový signál. Prioritní řízení (vynucené nastavení
pro letní a zimní režim s odlišnými hodnotami). Nastavitelné chování při výpadku/obnovení
sběrnicového napětí. Signál přetížení nebo zkratu. Řízení termoelektrických pohonů ventilu
(spínání nebo pomocí PWM). Funkce pro ochranu ventilů před zatuhnutím.
Funkce binárního vstupu:
Lze volně přiřadit funkci spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo vysílání hodnoty. Zamykací
objekt. Nastavitelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínání: Dva spínací objekty na každý vstup. Příkaz na náběžné/sestupné hraně impulsu
(zap, vyp, přepnutí, žádná reakce).
Stmívání: Provoz jako samostatné tlačítko nebo dvě tlačítka v páru. Čas pro rozlišení mezi
stmíváním a spínáním a doba mezi hodnotami kroku stmívání. Opakování telegramu a vyslání
stop telegramu.
Žaluzie: Příkaz na náběžné hraně impulsu (nic, nahoru, dolu, přepnutí). Způsob provozu (krok
- pohyb - krok nebo pohyb - krok). Čas pro rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem. Čas pro
nastavení lamel.
Vysílání hodnoty a rozšířená scéna: hrana impulsu (tlačítko jako spínací kontakt, tlačítko jako
rozpínací kontakt, spínač) a hodnota na hraně impulsu. Nastavení hodnoty pomocí dlouhého
stisku tlačítka pro funkci vysílání hodnoty. Modul rozšířené scény s funkcí pamatování.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50/60 Hz
Žaluziový výstup:
Spínaný proud: 3 A, AC1
Jmenovitý výkon:
Motor: AC 230 V, 600 VA
Výstup pro vytápění:
Spínací kontakt: Triak
Jmenovitý proud: 5 až 25 mA, max. 2 pohony ventilu
Vstupy: 3
Teplotní rozsah: ‑5 °C až 45 °C
Typ ochrany: IP 20
Rozměry: 53x53x28 mm (š. x v. x h.)
Poznámka: Doporučuje se montáž do dvojitých instalačních krabic. Musí být dodržena 
minimální vzdálenost 4 mm mezi připojením 230 V a připojením sběrnice KNX/vstupů (SELV).
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KNX
Přehled funkcí stmívacích akčních členů

4 přepínatelné skupiny se 6 hodnotami rychlosti. To odpovídá 24 uložitelným rychlostem stmívání pro:
Sepnutí, vypnutí schodišťového časovače, stmívání, hodnoty, scény, funkce s vyšší prioritou.

KNX univ. stmívací akční člen LL 
REG‑K/2x230/300 W

KNX univ. stmívací akční člen 
LL REG‑K/4x230/250 W

Univ. stmívací akční člen REG‑K/4x230/150 W Univerzální stmívací akční člen 
REG‑K/230/500 W

Univerzální stmívací akční člen 
REG‑K/230/1000 W

Katalogové číslo MTN6710‑0002 MTN6710‑0004 MTN649315 MTN649350 MTN649310

Počet kanálů 2 4 4 1 1

Šířka zařízení 4 moduly 8 modulů 6 modulů 4 moduly 4 moduly

Tlačítka pro manuální ovládání

Připojovací konektor (zátěž spotřebiče) Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky

Ztrátový tepelný výkon: 5,7 W 8,3 W 6,5 W 4,3 W 7,8 W

Jmenovité napětí

AC 220-230 V, 50/60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz

AC 110-230 V, 50/60 Hz; 0,22-4,3 A
110 V, 50 Hz: 24-480 VA
230V, 50 Hz: 50-1000 VA
110 V, 60 Hz: 24-400 VA
230V, 60 Hz: 50-850 VA

Halogenová zátěž při 230 V
 ■ Konfigurace 4 kanálů — 4 x 250 W/VA 4 x 150 W/VA — —
 ■ Konfigurace 3 kanálů — 1 x 350 W/VA, 2 x 250 W/VA 1x300 W/VA, 2x150 W/VA — —
 ■ Konfigurace 2 kanálů 2x300 W/VA 2x350 W/VA 2x300 W/VA — —
 ■ Konfigurace 1 kanálu 1x400 W/VA 1x350 W/VA 1x300 W/VA 1x500 W/VA 1x1000 W/VA

Minimální rezistivní zátěž 4 W 4 W 25 W 25 W 25 W

Minimální rezistivně‑induktivní zátěž 25 VA 25 VA 50 VA 50 VA 50 VA

Minimální rezistivné‑kapacitní zátěž 4 W 4 W 50 VA 50 VA 50 VA

Automatická detekce zátěže / náběžná hrana
(RL‑LED, ESL, CFL)  /  /  / —  / —  / —

Připojení více zátěží — — —
Relé pro dělení zátěže — — —
Vstup pro externí funkční jednotku, uzamykatelný  
(spínací, schodišťové funkce) — — AC 230 V, 50/60 Hz, 

pro mechanická tlačítka
AC 230 V, 50/60 Hz, 

pro mechanická tlačítka
AC 110-230 V, 50/60 Hz,
pro mechanická tlačítka

Aplikační software

Zapnutí/vypnutí manuálního režimu po sběrnici

 Funkce stmívání
 ■  Minimální/Maximální hodnota stmívání
 ■  Počáteční chování / Paměť. funkce / 50 % jas (ESL/CFL)
 ■  Stmívací objekt přepíná kanál
 ■  Objekt hodnoty přepíná kanál 
 ■  Stejný čas stmívání na centrálních funkcích a scénách 
 ■  Zpoždění pro zapnutí a vypnutí (ON & OFF)
 ■  Stmívací křivky se 3 prahovými hodnotami
 ■  Redukce času stmívání pomocí objektu
 ■  4 předkonfigurované sety pro redukci času stmívání*

 / 
 /  /  

 

 / 
 /  /  

 

 / 
 /  / — 

 

 /  
 /  / — 

 

 / 
 /  / — 

 

Funkce schodišťového časovače s/bez manuálního vypnutí
 ■ Znovuspustitelný
 ■ Pevný (stejný čas pro všechny tlačítka)
 ■ Znovuspustitelný a sečitatelný
 ■ Upozornění před vypnutím

     

Scény (1 byte) 8 8 8 8 8

Centrální funkce

Funkce s vyšší prioritou
     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

Logické funkce
 ■  AND, OR
 ■  Spínací objekt má opačný vliv na funkci logiky

Funkce zablokování
 ■  Chování blokování po obnovení napájení sběrnice 
 ■  Chování na počátku/konci blokování

     

Chování při výpadku síťového napětí / obnovení sběrnicového napětí / po 
zavedení aplikačního programu / výpadku sběrnicového napětí  /  /  / —  /  /  / — — /  /  / — — /  /  / — — /  /  / —
Stavové zprávy

 ■  Spínač
 ■  Hodnota jasu
 ■  Chyba
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KNX
Přehled funkcí stmívacích akčních členů

KNX univ. stmívací akční člen LL 
REG‑K/2x230/300 W

KNX univ. stmívací akční člen 
LL REG‑K/4x230/250 W

Univ. stmívací akční člen REG‑K/4x230/150 W Univerzální stmívací akční člen 
REG‑K/230/500 W

Univerzální stmívací akční člen 
REG‑K/230/1000 W

Katalogové číslo MTN6710‑0002 MTN6710‑0004 MTN649315 MTN649350 MTN649310

Počet kanálů 2 4 4 1 1

Šířka zařízení 4 moduly 8 modulů 6 modulů 4 moduly 4 moduly

Tlačítka pro manuální ovládání

Připojovací konektor (zátěž spotřebiče) Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky Zásuvné šroubové svorky

Ztrátový tepelný výkon: 5,7 W 8,3 W 6,5 W 4,3 W 7,8 W

Jmenovité napětí

AC 220-230 V, 50/60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz

AC 110-230 V, 50/60 Hz; 0,22-4,3 A
110 V, 50 Hz: 24-480 VA
230V, 50 Hz: 50-1000 VA
110 V, 60 Hz: 24-400 VA
230V, 60 Hz: 50-850 VA

Halogenová zátěž při 230 V
 ■ Konfigurace 4 kanálů — 4 x 250 W/VA 4 x 150 W/VA — —
 ■ Konfigurace 3 kanálů — 1 x 350 W/VA, 2 x 250 W/VA 1x300 W/VA, 2x150 W/VA — —
 ■ Konfigurace 2 kanálů 2x300 W/VA 2x350 W/VA 2x300 W/VA — —
 ■ Konfigurace 1 kanálu 1x400 W/VA 1x350 W/VA 1x300 W/VA 1x500 W/VA 1x1000 W/VA

Minimální rezistivní zátěž 4 W 4 W 25 W 25 W 25 W

Minimální rezistivně‑induktivní zátěž 25 VA 25 VA 50 VA 50 VA 50 VA

Minimální rezistivné‑kapacitní zátěž 4 W 4 W 50 VA 50 VA 50 VA

Automatická detekce zátěže / náběžná hrana
(RL‑LED, ESL, CFL)  /  /  / —  / —  / —

Připojení více zátěží — — —
Relé pro dělení zátěže — — —
Vstup pro externí funkční jednotku, uzamykatelný  
(spínací, schodišťové funkce) — — AC 230 V, 50/60 Hz, 

pro mechanická tlačítka
AC 230 V, 50/60 Hz, 

pro mechanická tlačítka
AC 110-230 V, 50/60 Hz,
pro mechanická tlačítka

Aplikační software

Zapnutí/vypnutí manuálního režimu po sběrnici

 Funkce stmívání
 ■  Minimální/Maximální hodnota stmívání
 ■  Počáteční chování / Paměť. funkce / 50 % jas (ESL/CFL)
 ■  Stmívací objekt přepíná kanál
 ■  Objekt hodnoty přepíná kanál 
 ■  Stejný čas stmívání na centrálních funkcích a scénách 
 ■  Zpoždění pro zapnutí a vypnutí (ON & OFF)
 ■  Stmívací křivky se 3 prahovými hodnotami
 ■  Redukce času stmívání pomocí objektu
 ■  4 předkonfigurované sety pro redukci času stmívání*

 / 
 /  /  

 

 / 
 /  /  

 

 / 
 /  / — 

 

 /  
 /  / — 

 

 / 
 /  / — 

 

Funkce schodišťového časovače s/bez manuálního vypnutí
 ■ Znovuspustitelný
 ■ Pevný (stejný čas pro všechny tlačítka)
 ■ Znovuspustitelný a sečitatelný
 ■ Upozornění před vypnutím

     

Scény (1 byte) 8 8 8 8 8

Centrální funkce

Funkce s vyšší prioritou
     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

     Zablokování
     Logické nebo prioritní
        funkce

Logické funkce
 ■  AND, OR
 ■  Spínací objekt má opačný vliv na funkci logiky

Funkce zablokování
 ■  Chování blokování po obnovení napájení sběrnice 
 ■  Chování na počátku/konci blokování

     

Chování při výpadku síťového napětí / obnovení sběrnicového napětí / po 
zavedení aplikačního programu / výpadku sběrnicového napětí  /  /  / —  /  /  / — — /  /  / — — /  /  / — — /  /  / —
Stavové zprávy

 ■  Spínač
 ■  Hodnota jasu
 ■  Chyba
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Stmívací akční členy

 

KNX Univerzální stmívací akční člen LL REG‑K/2x230/300 W

Typ Katal. č.

světle šedá MTN6710‑0002

LED/ESL/CFL stmívač.
Pro spínání a stmívání stmívatelných LED, žárovek, VN halogenových lamp a NN halogeno-
vých lamp pomocí stmívatelných toroidních transformátorů nebo elektronických transformátorů 
(automatická detekce zátěže) nebo zářivek. 
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (pozvolný náběh) na ochranu
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní
zátěže připojit nelze.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Stmívání prostřednictvím KNX, stmívací a nouzový režim pomocí 
ovládacích prvků na zařízení, aktivování/blokování manuálního režimu přes sběrnici, automa-
tický stmívací režim nebo fázové řízení pro určité LED/ESL/CFL svítidla, oddělení zátěže je 
možné ve vypnutém stavu, různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, minimální/
maximální hodnota stmívání, chování při startování, funkce pamatování, 50% jas při nabíhání 
ESL/CFL svítidla, stmívací objekt spíná kanál, zpoždění zapnutí/vypnutí, funkce schodišťo-
vého osvětlení (s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, s/bez možnosti prodloužení času, 
akumulace času, funkce upozornění), scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity 
osvětlení), centrální funkce, logické operace (AND/OR) nebo prioritní 
ovládání, funkce blokování (chování nebo uzamknutí), funkce zpětné informace o stavu 
(spínaný stav, hodnota jasu, chyba) parametrizovatelné chování při obnovení síťového/sběrni-
cového napětí/po nahrání aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 220–230 V, 50/60 Hz
Kanály: 2 (různé fáze možné)
Jmenovitý výkon: 2 x 300 W/VA
1 kanál: 1 x 400 W/VA
Minimální zátež/kanál: 
4 W (odporová)
4 W (odporově-kapacitní)
25 VA (odporové-induktivní)
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 5,7 W
Poznámka: Informace o “Dimming LED lamps” jsou k dispozici webových stránkách“Schnei-
der-Electric dimmer test”. http://schneider-electric.dimmer-test.com
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

KNX Univerzální stmívací akční člen LL REG‑K/4x230/250 W

Typ Katal. č.

světle šedá MTN6710‑0004

LED/ESL/CFL stmívač.
Pro spínání a stmívání stmívatelných LED, žárovek, VN halogenových lamp a NN halogeno-
vých lamp pomocí stmívatelných toroidních transformátorů nebo elektronických transformátorů 
(automatická detekce zátěže) nebo zářivek. 
(Fázové řízení a vyrovnání)
Možnost připojení rozdílných fází.
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (pozvolný náběh) na ochranu
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní
zátěže připojit nelze.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Stmívání prostřednictvím KNX, stmívání a nouzový režim pomocí 
ovládacích prvků na zařízení, aktivování/blokování manuálního režimu přes sběrnici, automa-
tický stmívací režim nebo fázové řízení pro určité LED/ESL/CFL svítidla, oddělení zátěže je 
možné ve vypnutém stavu,různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, minimální/
maximální hodnota stmívání, chování při startování,funkce pamatování, 50% jas při nabíhání 
ESL/CFL svítidla, stmívací objekt spíná kanál, zpoždění zapnutí/vypnutí, funkce schodišťo-
vého osvětlení (s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, s/bez možnosti prodloužení času, 
akumulace času, funkce upozornění), scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity 
osvětlení), centrální funkce, logické operace (AND/OR) nebo prioritní ovládání, funkce bloko-
vání, funkce zpětné informace o stavu (spínaný stav, hodnota jasu, chyba) parametrizovatelné 
chování při obnovení síťového/sběrnicového napětí/po nahrání aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Kanály: 4 (možnost připojení rozdílných fází)
Jmenovitý výkon: 4 x 250 W/VA
3 kanály: 1 x 350 W/VA a 2 x 250 W/VA
2 kanály: 2 x 350 W/VA
Minimální zátěž/kanál: 
4 W (odporová)
4 W(odporově kapacitní)
25 VA (odporová-induktivní)
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm
Ztrátový tepelný výkon: 8,3 W
Poznámka: Informace o “Dimming LED lamps” jsou k dispozici webových stránkách“Schnei-
der-Electric dimmer test”. http://schneider-electric.dimmer-test.com
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Stmívací akční členy/řídicí jednotky

 

Univerzální stmívací akční člen REG‑K/4x230/150 W

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649315

AC 230 V, 50–60 Hz
Pro spínání a stmívání žárovek, VN halogenových lamp a NN halogenových lamp pomocí
stmívatelných toroidních transformátorů nebo elektronických transformátorů.
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (pozvolný náběh) na ochranu
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní
zátěže připojit nelze.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: stmívání prostřednictvím KNX, rozšiřující jednotky/vstupy na zařízení, 
různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamatování, zpoždění zapnutí/
vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, scény (lze 
vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, logické operace nebo 
prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu.
Jmenovité napětí: AC 220–230 V, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon/kanál: max. 150 W/VA
25 W minimální zátěž (odporová)
50 VA minimální zátěž (odporová/induktivní/kapacitní)
Vstup (provoz rozšiřující jednotky): AC 230 V, 50/60 Hz (stejná fáze jako stmívané kanály)
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 105 mm
Ztrátový tepelný výkon: 6,5 W
Provoz rozšiřující jednotky: S mechanickými tlačítky (spínací kontakt).
S rozšiřujícími TELE mechanismy, katal. č. MTN573998.
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.

 

Univerzální stmívací akční člen REG‑K/230/500 W

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649350

AC 230 V, 50-60 Hz
Pro spínání a stmívání žárovek, VN halogenových lamp a NN halogenových lamp pomocí
stmívatelných toroidních transformátorů nebo elektronických transformátorů (automatická
detekce zátěže).
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (pozvolný náběh) na ochranu
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní
zátěže připojit nelze. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Stmívání prostřednictvím KNX, stmívání pomocí ovládacích
prvků na zařízení, různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamatování,
zpoždění zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo
bez ní, scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce,
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu.
Jmenovité napětí: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon na kanál: max.500 W/VA 
minimální odporová zátěž 25 W
minimální zátěž (odporová, induktivní, kapacitní) 50 VA
Napájení (rozšiřující modul): AC 230 V, 50/60 Hz (stejná fáze jako stmívající kanál) 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 4,3 W
Provoz rozšiřující jednotky: 
S mechanickými tlačítky (spínací kontakt).
S rozšiřujícími TELE mechanismy, katal. č. MTN573998.
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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Stmívací akční členy/řídicí jednotky

 

Univerzální stmívací akční člen REG‑K/230/1000 W

Typ Katal. č.

světle šedá MTN649310

AC 230 V, 50–60 Hz
Pro spínání a stmívání žárovek, VN halogenových lamp a NN halogenových lamp pomocí
stmívatelných toroidních transformátorů nebo elektronických transformátorů.
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (pozvolný náběh) na ochranu
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní
zátěže připojit nelze.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: stmívání prostřednictvím KNX, rozšiřující jednotky/vstupy na zařízení, 
různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamatování, zpoždění zapnutí/
vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, scény (lze 
vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, logické operace nebo 
prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu.
Jmenovité napětí: AC 110-230 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 92 V - max. AC 253 V
Frekvence napájení: 50/60 Hz ±2 %
Jmenovitá zátěž
Odporová zátěž: 
AC 110 V /50 Hz, 14-480 W
AC 230 V /50 Hz, 30-1000 W
AC 110 V /60 Hz, 14-400 W
AC 230 V /60 Hz, 30-850 W
Induktivní/kapacitní zátěže: 
AC 110 V /50 Hz, 24-480 VA
AC 230 V /50 Hz, 50-1000 VA
AC 110 V /60 Hz, 24-400 VA
AC 230 V /60 Hz, 50-850 VA
Vstup (provoz rozšiřující jednotky): 
AC 110-230 V, 50/60 Hz (stejná fáze jako stmívaný kanál)
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 7,8 W
Provoz rozšiřující jednotky: Rozšiřující TELE mechanismus, katal. č. MTN573998
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

KNX univerzální stmívací akční člen pro zapuštěnou montáž, 50 ‑ 210 W/VA, 
se 2 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6003‑0003

Univerzální stmívací akční člen s jedním výstupem a dvěma vstupy pro zapuštěnou montáž
do instalační krabice velikosti 60 mm. Ke dvěma vstupům lze připojit beznapěťové kontakty.
Vstupy jsou přednastaveny k ovládání akčního členu již z výroby a umožňují tak jeho okamžitý
provoz bez předchozí parametrizace v ETS.
Připojení k 230 V pomocí cca 20 cm dlouhého lankového kabelu. Vstupy a KNX sběrnice jsou
připojeny pomocí cca 30 cm dlouhého 6žilového kabelu. Připojovací kabel ke vstupům lze
prodloužit až na 5 m.
Funkce softwaru KNX:
Funkce stmívacího akčního členu:
Spínání a stmívání světel. Zapnutí a způsob stmívání lze přizpůsobit. Zpětná informace o sta-
vu sepnutí a hodnotě jasu. Omezení nárazového proudu při zapnutí a při vypnutí a časový
stmívač. Plynulé stmívání nebo skoková změna na hodnoty jasu. Zpožděné vypnutí, když není
dosažena hodnota jasu pro vypnutí. Signál zkratu a výpadku zátěže. Scény. Blokování provo-
zu pomocí objektu s nastavitelnou hodnotou jasu na počátku a na konci blokace. Nastavitelné
chování stmívacího akčního členu po obnovení sběrnicového napětí.
Funkce binárního vstupu:
Lze volně přiřadit funkci spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo vysílání hodnoty. Zamykací
objekt. Nastavitelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínání: Dva spínací objekty na každý vstup. Příkaz na náběžné/sestupné hraně impulsu
(zap, vyp, přepnutí, žádná reakce).
Stmívání: Provoz jako samostatné tlačítko nebo dvě tlačítka v páru. Čas pro rozlišení mezi
stmíváním a spínáním a doba mezi hodnotami kroku stmívání. Opakování telegramu a vyslání
stop telegramu.
Žaluzie: Příkaz na náběžné hraně impulsu (nic, nahoru, dolu, přepnutí). Způsob provozu (krok
- pohyb - krok nebo pohyb - krok). Čas pro rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem. Čas pro
nastavení lamel.
Vysílání hodnoty a rozšířená scéna: hrana impulsu (tlačítko jako spínací kontakt, tlačítko jako
rozpínací kontakt, spínač) a hodnota na hraně impulsu. Nastavení hodnoty pomocí dlouhého
stisku tlačítka pro funkci vysílání hodnoty. Modul rozšířené scény s funkcí pamatování.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50/60 Hz
Max. připojitelná zátěž:
Ohmická zátěž: AC 230 V, 50 až 210 W
Žárovky: AC 230 V, 50 až 210 W
Halogenové lampy: AC 230 V, 50 až 210 W
NN halogenové lampy: 50 až 210 W/VA, toroidní transformátor
50 až 210 W, elektronické transformátory
Vstupy: 2
Typ ochrany: IP 20
Rozměry: 53x53x28 mm (š. x v. x h.)
Poznámka: Doporučuje se montáž do dvojitých instalačních krabic. Musí být dodržena mini-
mální vzdálenost 4 mm mezi připojením 230 V a připojením sběrnice KNX/vstupů (SELV).
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Řídicí jednotky 1‑10 V

Řídicí jednotka 0‑10 V REG‑K/jednonásobná s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN647091

Pro připojení zařízení s rozhraním 0–10 V do KNX. S integrovanou sběrnicovou spojkou
a šroubovými svorkami (230 V) nebo zásuvnými šroubovými svorkami (0–10 V). Spínaný
výstup 230 V lze ovládat pomocí manuálního přepínače. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamato-
vání, zpoždění zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí
nebo bez ní, scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce,
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu,
parametrizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Upozornění: Omezuje napětí generované připojeným zařízením. Negeneruje aktivně výstupní 
napětí 0-10 V. K tomu slouží analogové akční členy MTN682291 a MTN682292.
Spínací kontakt: pro spínání elektronických předřadníků/transformátorů
Jmenovité napětí: AC 100-240 V ±10 %
Provozní napětí: min. AC 90 V - max. AC 265 V
Frekvence napájení: 50-60 Hz ±10 %
Jmenovitý proud: 16 A, induktivní zátěž cosφ = 0,6
Jmenovitá zátěž
Žárovky: 
AC 100 V, max. 1600 W
AC 230 V, max. 3600 W
AC 240 V, max. 3840 W
Halogenové lampy: 
AC 100 V, max. 1086 W
AC 230 V, max. 2500 W
AC 240 V, max. 2608 W
Zářivky: 
AC 100 V, max. 1086 VA
AC 230 V, max. 2500 VA
AC 240 V, max. 2608 VA
paralelně kompenzované
Kapacitní zátěž: 
AC 100 V, max. 1600 W, 200 µF
AC 230 V, max. 3600 W, 200 µF
AC 240 V, max. 3840 W, 200 µF
Rozhraní 0–10 V: 
0,12–100 mA, pro řízení elektronických předřadníků/transformátorů
Rozsah napětí: DC 0–10 V
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm
Ztrátový tepelný výkon: 1,3 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Řídicí jednotka 0–10 V REG‑K/trojnásobná s manuálním ovládáním

Typ Katal. č.

světle šedá MTN646991

Pro připojení zařízení s rozhraním 0–10 V do KNX. S integrovanou sběrnicovou spojkou
a šroubovými svorkami (230 V) nebo zásuvnými šroubovými svorkami (0–10 V). Každý spína-
ný výstup 230 V lze ovládat pomocí manuálního přepínače. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pama-
tování, zpoždění zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí
nebo bez ní, scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce,
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu,
parametrizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Upozornění: Omezuje napětí generované připojeným zařízením. Negeneruje aktivně výstupní 
napětí 0-10 V. K tomu slouží analogové akční členy MTN682291 a MTN682292.
Spínací kontakt: pro spínání elektronických předřadníků/transformátorů
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50-60 Hz
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6
Spínaný výkon: AC 230 V, 3600 W, cosφ = 1
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Žárovky: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenové lampy: AC 230 V, 2500 W
Zářivky: 
AC 230 V, max. 3600 VA, nekompenzované
AC 230 V, max. 2500 VA, s paralelní kompenzací
NN halogenové lampy s toroidním transformátorem: max. 2000 VA
Rozhraní 0–10 V: 0,12–100 mA, pro řízení elektronických předřadníků/transformátorů
Rozsah napětí: DC 0–10 V
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2,9 W
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.



123KNX katalog 
Systémy řízení budov

 

DALI brány

KNX DALI Gateway Basic REG‑K/1/16/64

Typ Katal. č. 

MTN6725‑0003

Brána KNX DALI spojuje sběrnici KNX s 1 výstupem DALI. Brána vystupuje jako DALI master 
a je zároveň napájecím zdrojem pro elektronické předřadníky (EP). Podporuje spínání a stmí-
vání až 64 elektronických předřadníků (EP) v 16 skupinách a řízení více než 16 světelných 
scén. 
Příkazy pro různé nastavení barev (kontrola bílých tónů, RGB, XY a HSV) lze interpretovat 
např. pomocí tlačítek KNX a odpovídacím způsobem se aktivuje osvětlení DALI DT8. 
Měření provozních hodin zaznamenává data do skupin. Chybové zprávy jednotlivých elektro-
nických předřadníků nebo každého připojeného svítidla lze přenášet do KNX a vizualizovat na 
zobrazovacích zařízeních.
Modul pro ovládání barev umožňuje až 16 funkcí pro jas a barvy na základě týdenního časo-
vače, pokud je zařízení připojeno k časovému spínači. Na výstupu DALI lze aktivovat nebo 
deaktivovat až 16 časových programů s až 300 příkazy pomocí objektů KNX. Spuštění a konfi-
gurace DALI, alokace skupin a nastavení scény lze provést pomocí programu ETS.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připoje-
na pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Spínání, stmívání, intenzita a barvy objektů ve skupině, navíc přepí-
nání, intenzita a barvy objektů pro řízení vysílaných signálů. Schodišťový časovač se stavy: 
stmívání světel, předčasné varování, normální, plynulý, s nočními a panickými režimy. Detailní 
chybová hlášení pro EP nebo skupinu. Scény s nastavením jasu a barev. Úspora energie 
díky snížení ztrát EP v úsporném režimu v důsledku dodatečného spínacího akčního členu 
KNX. Modul řízení barev lze použít pro ovládání jasu a barev dle týdenního časového spínače 
(Požadována časová synchronizace). Jakýkoli časový interval až do 90 s. Až 16 časových 
programů lze ovládat pomocí objektů KNX. Provozní hodiny mohou být zaznamenávány 
a vynulovány dle skupiny a vysílány pomocí skupiny jako alarm, pokud je překročena prahová 
hodnota. Firmware lze aktualizovat pomocí karty Micro-SD ve formátu FAT32.

Napájecí napětí: AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz
Výstupy: 1x DALI D+, D-, DC 16–18 V (základní izolace, ne SELV), max. 250 mA, ochrana 
proti zkratu
Rozhraní: KNX, DALI
Typ: Řídicí zařízení Kategorie I (single master)
Propojovací kabel: napájecí nebo DALI: 1,5–2,5 mm²
Třída krytí: IP 20
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 69 mm
Obsah balení: sběrnicová svorka.

DALI
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DALI

KNX DALI Gateway Basic REG‑K/2/16/64

Typ Katal. č. 

MTN6725‑0004

Brána KNX DALI spojuje sběrnici KNX s 2 výstupy DALI. Brána vystupuje jako DALI master 
a je zároveň napájecím zdrojem pro elektronické předřadníky (EP). Pro každý výstup DALI 
podporuje spínání a stmívání až 64 elektronických předřadníků (EP) v 16 skupinách a řízení 
více než 16 světelných scén. 
Příkazy pro různé nastavení barev (kontrola bílých tónů, RGB, XY a HSV) lze interpretovat 
např. pomocí tlačítek KNX a odpovídacím způsobem se aktivuje osvětlení DALI DT8. 
Měření provozních hodin zaznamenává data do skupin. Chybové zprávy jednotlivých elektro-
nických předřadníků nebo každého připojeného svítidla lze přenášet do KNX a vizualizovat na 
zobrazovacích zařízeních.
Modul pro ovládání barev umožňuje až 16 funkcí pro jas a barvy na základě týdenního časo-
vače, pokud je zařízení připojeno k časovému spínači. Na výstupu DALI lze aktivovat nebo 
deaktivovat až 16 časových programů s až 300 příkazy pomocí objektů KNX. Spuštění a konfi-
gurace DALI, alokace skupin a nastavení scény lze provést pomocí programu ETS.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připoje-
na pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Spínání, stmívání, intenzita a barvy objektů ve skupině, navíc přepí-
nání, intenzita a barvy objektů pro řízení vysílaných signálů. Schodišťový časovač se stavy: 
stmívání světel, předčasné varování, normální, plynulý, s nočními a panickými režimy. Detailní 
chybová hlášení pro EP nebo skupinu. Scény s nastavením jasu a barev. Úspora energie 
díky snížení ztrát EP v úsporném režimu v důsledku dodatečného spínacího akčního členu 
KNX. Modul řízení barev lze použít pro ovládání jasu a barev dle týdenního časového spínače 
(Požadována časová synchronizace). Jakýkoli časový interval až do 90 s. Až 16 časových 
programů lze ovládat pomocí objektů KNX. Provozní hodiny mohou být zaznamenávány 
a vynulovány dle skupiny a vysílány pomocí skupiny jako alarm, pokud je překročena prahová 
hodnota. Firmware lze aktualizovat pomocí karty Micro-SD ve formátu FAT32.

Napájecí napětí: AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz
Výstupy: 2x DALI D+, D-, DC 16-18 V (základní izolace, ne SELV), max. 250 mA, ochrana 
proti zkratu
Rozhraní: KNX, DALI
Typ: Řídicí zařízení Kategorie I (single master)
Propojovací kabel: napájecí nebo DALI: 1,5-2,5 mm²
Třída krytí: IP 20
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 69 mm
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX
DALI

 

KNX DALI gateway REG‑K/1/16(64)/64/IP1

Typ Katal. č.

MTN6725‑0001

DALI brána propojuje KNX s digitálními elektronickými předřadníky opatřenými rozhraním
DALI. Brána vystupuje jako DALI master a je zároveň napájecím zdrojem pro elektronické
předřadníky. Podporuje spínání a stmívání až 64 elektronických předřadníků (EP) 
v 16 skupinách a řízení 16 světelných scén. Každý z 64 elektronických předřadníků lze indivi-
duálně ovládat pomocí KNX nebo seskupovat pomocí KNX skupinových adres.
Chybové zprávy jednotlivých elektronických předřadníků nebo každého připojeného svítidla
lze přenášet do KNX a vizualizovat na zobrazovacích zařízeních. 
 
Zprovoznění a konfigurace DALI, stejně jako přidělování do skupin a nastavení scén lze 
provádět pomocí:

 ■ zařízení (displej a ovládací tlačítka)
 ■ integrovaného Web serveru

Funkce Web Serveru: 
Přístup přes LAN prostřednictvím PC, PDA nebo web panelu. 

Spuštění je zjednodušeno také díky WLAN adaptéru. Interní webové stránky lze využít pro 
spuštění zařízení a konfiguraci, ovládání a zobrazení všech důležitých funkcí.

 ■  Dva oddělené uživatelské profily s vlastními hesly
 ■  Modul se 16 efekty a celkově až 500 příkazy
 ■ Konfigurace: scény, efekty, servis, údržba, zahřívání, provozní hodiny
 ■ Provoz: zařízení, EP nebo skupiny
 ■  Zobrazuje: status a chybové hlášky
 ■ DT8-Barevné řízení na straně DALI, až 16 barevných šablon s 300 příkazy na základě 

týdenního časovače
 ■ DALI-scény s nastavením jasu a barev
 ■ Nastavitelná teplota bílého osvětlení Nastavení barvy, např. prezentace produktu
 ■ Možnost zrušení ochrany heslem nebo uzamknutí administrátorského režimu pro přístup 
na web server

S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připoje-
na pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Spínání, stmívání a hodnota pro skupinu nebo EP. Schodišťový ča-
sovač, stavové objekty; prodlevy mezi hlášením stavu. Detailní chybová hlášení pro EP nebo 
skupinu. Test DALI EP pro nouzové osvětlení s centrální nebo vestavěnou baterií, s volitelnými 
testovacími intervaly. Paralelní současné spínání všech EP, zapnutí/vypnutí. Rychlost spínání 
pro relativní stmívání a hodnoty smívání. Max./min. hodnota stmívání. Více režimů (normální, 
permanentní, noc, poplach). Čítač provozních hodin a automatické zahřátí pro jednotlivé EP.

Napájecí napětí: AC 110–240 V, 50–60 Hz
Výstupy: DALI D+, D-, DC 16-18 V (základní izolace, ne SELV), max. 128 mA, ochrana proti 
zkratu 
Rozhraní: KNX, Ethernet RJ-45, DALI 
Typ: Řídicí zařízení Kategorie I (single master) 
Propojovací kabel: napájecí nebo DALI: 1,5-2,5 mm² 
Třída krytí: IP 20 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 7,6 W
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX
Další akční členy

Analogové akční členy

Analogový akční člen REG‑K/čtyřnásobný

Typ Katal. č.

světle šedá MTN682291

Výstupní kanály lze parametrizovat pro různé
proudové a napěťové signály pro řízení
různých analogových regulačních proměnných (např. servomotorů). Akční člen má čtyři 
analogové výstupy. Ve spojení 
s rozšiřujícím modulem analogového akčního členu REG/čtyřnásobného, který je připojen 
pomocí samostatné sběrnice, je k dispozici 8 analogových výstupů.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové
svorky; datová lišta není nutná.
Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %)
Analogové výstupy: 4
Proudové signály: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Napěťové signály: 0 ... 1 V, 0 … 10 V
Kontrola kontinuity: 4 ... 20 mA
Výstupy: DC 24 V, 100 mA (celkem)
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 7,6 W
Příslušenství: analogový akční člen modul
REG/čtyřnásobný, katal. č. MTN682292.
Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č.
MTN663529.
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX
Regulátory teploty v místnosti

Regulátory teploty v místnosti – System M

Tlačítkový panel plus, dvojnásobný s regulátorem teploty místnosti

Typ Katal. č.

n White Cream MTN6212‑0344

n Polar MTN6212‑0319

n Active MTN6212‑0325

n Antracit MTN6212‑0414

n Aluminium MTN6212‑0460

Pro System M.
Multifunkční tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, zobrazením provozu a stavu 
a polem pro umístění štítku. Zobrazení provozu lze použít také jako orientační světlo. S regu-
látorem teploty místnosti a displejem. S pěti červenými LED.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatelnými KNX
pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bíle podsvíceným
displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu pro nastavení
standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů (externí přepí-
nač), režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje.
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí
sběrnicové svorky.
Funkce softwaru KNX:
Funkce multifunkčních tlačítek:
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou
spouštět 1-, 2- nebo 8-bitové telegramy (rozdíl mezi krátkým a dlouhým stiskem), hrany
impulsu s 2-bytovými telegramy (rozdíl mezi krátkým a dlouhým stiskem), 8-bitový lineární
regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, časové ovládání se synchronizací,
signalizační funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, řízení ventilátoru, provozní
režimy, změna požadovaných hodnot.
Funkce regulátoru teploty místnosti:
Typ regulátoru: 2-stavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu 0..100 % nebo zapínání/vypínání
 
Režim regulátoru:

 ■ vytápění s jedním výstupem regulátoru
 ■ chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 řídicími výstupy

 
Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti
mrazu/přehřátí,
Změna všech požadovaných hodnot, uložení všech nastavených teplotních hodnot 
a provozních režimů v případě resetu, externí monitoring teploty, další výstup řídicího signálu 
jako 1 byte hodnota pro PWM.

Monitorovací funkce pro aktuální teplotu, funkce ochrany ventilu.

Scény.

Provoz: Menu
Obsah balení: sběrnicová svorka, montážní rámeček, šroubek na ochranu proti demontáži, 
ochranný kryt proti znečištění.
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KNX
Regulátory teploty v místnosti

Regulátor teploty místnosti s displejem

Typ Katal. č.

n White Cream MTN6241‑0344

n Polar MTN6241‑0319

n Active MTN6241‑0325

n Antracit MTN6241‑0414

n Aluminium MTN6241‑0460

Pro System M.
KNX regulátor teploty místnosti s displejem, polem pro umístění štítku, stavovými a provozní
LED. Čtyři ovládací tlačítka dovolují změnu nastavených hodnot a provozních režimů.
S pěti červenými LED.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatelnými KNX
pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bíle podsvíceným
displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu pro nastavení
standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů (externí přepí-
nač), režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí
sběrnicové svorky.
Funkce softwaru KNX:
Funkce regulátoru teploty místnosti:
Typ regulátoru: 2-stavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu 0..100 % nebo zapínání/vypínání
 
Režim regulátoru:

 ■ vytápění s jedním výstupem regulátoru
 ■ chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 řídicími výstupy

 
Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti
mrazu/přehřátí

Změna všech požadovaných hodnot, uložení všech nastavených teplotních hodnot a provoz-
ních režimů v případě resetu, externí monitoring teploty, další výstup řídicího signálu jako
1 byte hodnota pro PWM.

Monitorovací funkce pro aktuální teplotu, funkce ochrany ventilu.
Funkce tlačítek:
 
Volba 1-4 provozních režimů každého tlačítka. Změna požadované hodnoty.
Příslušenství: Ochranný kryt proti znečištění - System M, katal. č. MTN627591
Obsah balení: sběrnicová svorka, montážní rámeček, šroubek na ochranu proti demontáži, 
ochranný kryt proti znečištění.
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KNX
Regulátory teploty v místnosti

Regulátor teploty místnosti UP/PI, se čtyřnásobným tlačítkovým rozhraním

Typ Katal. č.

n White Cream MTN616744

n Polar MTN616719

n Active MTN616725

n Antracit MTN616814

n Aluminium MTN616860

Pro System M.
Zařízení zahrnuje regulátor teploty místnosti a binární vstupy. V závislosti na provozním
režimu, aktuální požadované hodnotě teploty a teplotě místnosti se do KNX odesílá regulační
hodnota pro řídicí jednotku vytápění nebo chlazení. Teplota může být zaznamenávána inter-
ním nebo externím snímačem teploty, který musí být připojen k tlačítkovému rozhraní.
Tlačítkové rozhraní generuje interní signální napětí pro připojení max. čtyř běžných tlačítek
nebo beznapěťových kontaktů. Dva z těchto vstupů lze použít pro připojení nízkopříkonových
LED.
Funkce softwaru KNX:
Funkce regulátoru teploty místnosti:
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100 % nebo zapínání/vypínání
 
Režim regulátoru:

 ■ vytápění s jedním výstupem regulátoru
 ■ chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy

Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti
mrazu/přehřátí 

Provoz: nastavení požadované hodnoty lze upravovat pomocí regulačního kolečka v rámci 
jeho rozsahu; funkce tlačítka pro změnu provozního režimu lze parametrizovat/vypnout, ochra-
na ventilu, blokování regulátoru.

Funkce tlačítkového rozhraní:
Funkce tlačítkového rozhraní:
Spínání, stmívání, externí žaluzie, valuátor (poskytuje hodnotu, např. valuátor stmívání, rozši-
řující jednotka pro světelné scény s paměťovou funkcí nebo bez ní, valuátor teploty, valuátor 
intenzity osvětlení).
Tlačítkové rozhraní: až 4 vstupy, ze kterých 2 lze použít jako výstupy a jeden pro připojení
vzdáleného snímače. 
Výstupní napětí: 5 V (SELV) 
Výstupní proud: max. 0,8 mA 
Max. délka kabelu: vstupy/výstupy max. 5 m, vzdálený snímač max. 50 m
Příslušenství: vzdálený snímač pro regulátor teploty místnosti UP/PI,
katal. č. MTN616790.

Vzdálený snímač pro regulátor teploty místnosti UP/P

Typ Katal. č.

černá MTN616790

Snímač teploty pro měření teploty podlahy/místnosti.
Délka kabelu: 4 m (2 x 0,75 mm2)
Příslušenství pro zkompletování: Regulátor teploty místnosti UP/PI, se čtyřnásobným tlačít-
kovým rozhraním System M, katal. č. MTN6167.., MTN6168..
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KNX
Regulátory teploty v místnosti

Regulátor teploty místnosti, komerční

Typ Katal. č.

n White Cream MTN6221‑0344

n Polar MTN6221‑0319

n Active MTN6221‑0325

n Antracit MTN6221‑0414

n Aluminium MTN6221‑0460

Pro System M.
KNX regulátor teploty místnosti pro komerční aplikace s integrovanou sběrnicovou spojkou.
V závislosti na provozním režimu jsou na sběrnici KNX vysílány: současná požadovaná hod-
nota teploty, aktuální teplota místnosti a regulační hodnota pro řídicí jednotku vytápění nebo
chlazení. Teplota může být volitelně měřena buď interním nebo externím teplotním snímačem
připojeným na sběrnici KNX.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatelnými KNX
pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. Provozní režim, jmeno-
vitá hodnota a nastavení řídicích funkcí lze provést pouze přes sběrnici. Přístroj nemá zádné
ovládací ani zobrazovací prvky.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí
sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce regulátoru teploty místnosti:
 
Typ regulátoru: 2-stavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu 0..100 % nebo zapínání/vypínání
 
Režim regulátoru:

 ■ vytápění s jedním výstupem regulátoru
 ■ chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 řídicími výstupy

 
Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti
mrazu/přehřátí
 
Změna všech požadovaných hodnot, uložení všech nastavených teplotních hodnot a provoz-
ních režimů v případě resetu, externí monitoring teploty, další výstup řídicího signálu jako 
1 byte hodnota pro PWM.
 
Monitorovací funkce pro aktuální teplotu, funkce ochrany ventilu.

Provoz: pouze pomocí telegramů po sběrnici.
Obsah balení: sběrnicová svorka, montážní rámeček, ochranný kryt proti znečištění.
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Regulátory teploty v místnosti

Regulátory teploty v místnosti, Unica Top

KNX regulátor teploty místnosti s displejem

Typ Katal. č.

n aluminium MGU3.534.30

n grafit MGU3.534.12

2 moduly.
Unica Top design.
KNX regulátor teploty místnosti s displejem a čtyřmi tlačítky. Dvě tlačítka umožňují změnit
nastavené hodnoty a provozní režim. Další dvě tlačítka slouží pro pohyb v menu přístroje.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatelnými KNX
pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bíle podsvíceným
displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu pro nastavení
standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů (externí přepí-
nač), režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí
sběrnicové svorky.
Funkce softwaru KNX:
Funkce regulátoru teploty místnosti:
 
Typ regulátoru: 2-stavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu 0..100 % nebo zapínání/vypínání

Režim regulátoru:
 ■ vytápění s jedním výstupem regulátoru
 ■ chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 řídicími výstupy

 
Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti
mrazu/přehřátí
 
Změna všech požadovaných hodnot, uložení všech nastavených teplotních hodnot 
a provozních režimů v případě resetu, externí monitoring teploty, další výstup řídicího signálu 
jako 1 byte hodnota pro PWM.
 
Monitorovací funkce pro aktuální teplotu, funkce ochrany ventilu.
Funkce tlačítek:
 
Volba 1-4 provozních režimů každého tlačítka. Změna požadované hodnoty.
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX
Regulátory teploty v místnosti

Regulátory teploty v místnosti, Unica

Unica KNX regulátor teploty místnosti s displejem

Typ Katal. č.

n bílá MGU3.534.18

n marfil MGU3.534.25

2 moduly.
Unica design.
KNX regulátor teploty místnosti s displejem a čtyřmi tlačítky. Dvě tlačítka umožňují změnit
nastavené hodnoty a provozní režim. Další dvě tlačítka slouží pro pohyb v menu přístroje.
Regulátor teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatelnými KNX
pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bíle podsvíceným
displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu pro nastavení
standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů (externí přepí-
nač), režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí
sběrnicové svorky.
Funkce softwaru KNX:
Funkce regulátoru teploty místnosti:
 
Typ regulátoru: 2-stavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM)
Výstup: spojitý v rozsahu 0..100 % nebo zapínání/vypínání

Režim regulátoru:
 ■ vytápění s jedním výstupem regulátoru
 ■ chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru
 ■ vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru
 ■ 2-stavové vytápění se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové chlazení se 2 řídicími výstupy
 ■ 2-stavové vytápění a chlazení se 4 řídicími výstupy

 
Provozní režimy: komfort, dočasný komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti
mrazu/přehřátí

Změna všech požadovaných hodnot, uložení všech nastavených teplotních hodnot 
a provozních režimů v případě resetu, externí monitoring teploty, další výstup řídicího signálu 
jako 1 byte hodnota pro PWM.

Monitorovací funkce pro aktuální teplotu, funkce ochrany ventilu.

Funkce tlačítek:
Volba 1-4 provozních režimů každého tlačítka. Změna požadované hodnoty.
Obsah balení: sběrnicová svorka.
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KNX
Regulátory teploty v místnosti

Jednotky pro regulaci teploty v jednotlivých místnostech

KNX pohon ventilu se stavovými LED a 2 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6921‑0001

Elektromotorický pohon ventilu pro ventily topení/chlazení. Zařízení nabízí dva binární vstupy,
například pro okenní kontakty nebo detektory přítomnosti. Indikace zdvihu ventilu pomocí
pěti červených LED. S automatickou detekcí zdvihu ventilu. Pohon ventilu lze připojit přímo
na sběrnici KNX. Není nutný samostatný napájecí zdroj.
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Spotřeba energie: max. 10 mA
Zdvih: max. 7,5 mm
Polohovací síla: 120 N
Typ ochrany: IP 21
Třída ochrany: III v souladu s EN 60730
Instalace: Zacvaknutí na příslušný adaptér ventilu.
Rozměry: 50x82x65 mm (š. x v. x h.)
S dvěma adaptéry ventilu (VA78/VA10).
Poznámka: Nová verze (B) je k dispozici s kabelem a pouzdrem bez halogenů a PVC.

Akční člen pro fan‑coil REG‑K

Typ Katal. č.

světle šedá MTN645094

Pro řízení vytápění, ventilace a klimatizace. Pro řízení konvektorů s ventilátorem s až třemi
rychlostmi, dále pro řízení tříbodových elektromotorických pohonů (spojitá/pulsní šířková
modulace) nebo dvoubodových elektrotermických pohonů. Akční člen podporuje dvoutrubkové
a čtyřtrubkové systémy. Dva bezpotenciálové binární vstupy pro např. okenní kontakt a hladi-
nový kontakt nádrže kondenzátu. Připojení jednorychlostních až trojrychlostních ventilátorů. 
Pro provoz akčního členu pro fan-coil lze použít tlačítkový panel plus s regulátorem teploty 
místnosti nebo regulátor teploty místnosti s displejem.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připoje-
na pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: Řízení ventilátoru: 
V automatickém režimu jsou rychlosti ventilátoru řízeny v závislosti na regulační hodnotě
multifunkčního tlačítkového panelu. Tři rychlosti ventilátoru a automatický režim lze přepínat
pomocí telegramu KNX/EIB. Ventilátor lze ovládat buď přímo, nebo pomocí vhodných akčních
členů. Informace o rychlosti ventilátoru je možná pomocí příslušných objektů stavové zpětné
vazby, např. stavová LED tlačítka. Rychlost ventilátoru, stejně jako automatický stav „(Auto)“
lze zobrazit na displeji tlačítkového panelu plus s regulátorem teploty místnosti nebo reguláto-
ru teploty místnosti s displejem. 
Řízení ventilů: 
Typ regulátoru: PI regulátor (PWM a spojitý).
Režim regulátoru: vytápění a/nebo chlazení se společnými nebo oddělenými výstupy.
Provozní režimy: provozní režim je volen pomocí tlačítkového panelu plus s regulátorem
Napájecí zdroj: AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Spotřeba energie: max. 3 VA
Výstupy: 3 bezpotenciálové kontakty (fan-coil), 2 polovodičové spínače (připojení pohonů 
ventilů)
Spínaný proud pro pohony ventilů: 0,5 A, AC 24V–230 V
Spínaný proud pomocného relé: 16 A
Spínaný proud relé ventilátoru: 8 A
Vstupy: 2, max. délka kabelu 5 m
Provoz: tlačítko pro volbu stupně rychlosti ventilátoru a režimu vytápění/chlazení
Zobrazení: 9 stavových LED
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 3,4 W
Příslušenství: 
Termoelektrický pohon ventilu 230 V, katal. č. MTN639125. 
Termoelektrický pohon ventilu 24 V, katal. č. MTN639126. 
Tlačítkový panel plus, dvojnásobný, s regulátorem teploty místnosti - System M
MTN6212-03.. /-04...
Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný, s regulátorem teploty místnosti a IČ přijímačem,
System M MTN6214-03.. /-04...
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Regulátory teploty v místnosti

 

Akční člen topení REG‑K/6x24/230/0,16A

Typ Katal. č.

MTN6730‑0001

Pro ovládání termoelektrických pohonů ventilů pro vytápění nebo chlazení. Akční člen topení
má 6 elektronických výstupů. Na každý výstup lze připojit až 4 pohony ventilů. Výstupy jsou
buď spínány (1 bit) nebo aktivovány signálem PWM (1 byte). Každý výstup je chráněn proti
přetížení a proti zkratu. Všechny výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. Režim stavby 
je dostupný.
Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: charakteristika pohonu ventilu (při odpojení otevřen/zavřen), doba 
trvání cyklu PWM, ochranná funkce ventilu na kanál, cyklické monitorování proměnných, čítač 
provozních hodin, zpětná informace o stavu kanálu (jmenovitá hodnota, zkrat, ochrana ventilu 
aktivní, servisní režim, manuální režim aktivní, prioritní řízení aktivní), letní a zimní provoz, 
cyklické monitorování proměnných, blokování každého výstupu v nucené poloze, chování 
při výpadku a obnově sběrnicového napětí, informace o přetížení a zkratu, hlášení ztráty 
síťového napájení, společné hlášení poruch připojené ke všem ventilům, přenos největšího 1 
bytu hodnoty proměnné.

Jmenovité napětí: AC 110 - 230 V, 50–60 Hz
Výstupy: 6, elektronické, AC 24 V / 230 V
Jmenovitý proud: 0,05 A ... 0,16 A ohmický
Spouštěcí proud: max. 1,5 A (2s)
Minimální zátěž na výstup: 1 pohon ventilu
Počet pohonů ventilů:
max. 4 na výstup (pohony 230 V)
max. 2 na výstup (pohony 24 V)
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Ztrátový tepelný výkon: 1,3 W
Příslušenství: 
Termoelektrická hlavice s pohonem 230 V, katal. č. MTN639125
Termoelektrická hlavice s pohonem 24 V, katal. č. MTN639126
Obsah balení: sběrnicová svorka a kryt sběrnicového kabelu.
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KNX akční člen pro vytápění pro zapuštěnou montáž s 3 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6003‑0005

Akční člen pro vytápění s jedním výstupem a třemi vstupy pro zapuštěnou montáž 
do instalační krabice velikosti 60 mm. Ke vstupům lze připojit beznapěťové kontakty.
Připojení k 230 V pomocí cca 20 cm dlouhého lankového kabelu. Vstupy a KNX sběrnice jsou
připojeny pomocí cca 30 cm dlouhého 6žilového kabelu. Připojovací kabel ke vstupům 
lze prodloužit až na 5 m.
Funkce softwaru KNX:
Akční člen pro vytápění: 
Lze ovládat řídicí hodnotou (1 bit nebo 1 byte). Zobrazení stavu (1 bit nebo 1 byte). Ovládání
pohonu ventilu (bez proudu otevřen/zavřen). Lze zvolit letní nebo zimní režim. Cyklické sledo-
vání řídicí hodnoty. Nouzový režim a alarmový signál. Prioritní řízení (vynucené nastavení
pro letní a zimní režim s odlišnými hodnotami). Nastavitelné chování při výpadku/obnovení
sběrnicového napětí. Signál přetížení nebo zkratu. Řízení termoelektrických pohonů ventilu
(spínání nebo pomocí PWM). Funkce pro ochranu ventilů před zatuhnutím. 
Funkce binárního vstupu: 
Lze volně přiřadit funkci spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo vysílání hodnoty. Zamykací
objekt. Nastavitelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínání: Dva spínací objekty na každý vstup. Příkaz na náběžné/sestupné hraně impulsu
(zap, vyp, přepnutí, žádná reakce).
Stmívání: Provoz jako samostatné tlačítko nebo dvě tlačítka v páru. Čas pro rozlišení mezi
stmíváním a spínáním a doba mezi hodnotami kroku stmívání. Opakování telegramu a vyslání
stop telegramu.
Žaluzie: Příkaz na náběžné hraně impulsu (nic, nahoru, dolu, přepnutí). Způsob provozu (krok
- pohyb - krok nebo pohyb - krok). Čas pro rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem. Čas pro
nastavení lamel.
Vysílání hodnoty a rozšířená scéna: hrana impulsu (tlačítko jako spínací kontakt, tlačítko jako
rozpínací kontakt, spínač) a hodnota na hraně impulsu. Nastavení hodnoty pomocí dlouhého
stisku tlačítka pro funkci vysílání hodnoty. Modul rozšířené scény s funkcí pamatování.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50/60 Hz
Spínací kontakt: Triak
Jmenovitý proud: 5 až 25 mA, max. 2 pohony ventilu
Vstupy: 3
Teplotní rozsah: -5 °C až 45 °C
Typ ochrany: IP 20
Rozměry: 53x53x28 mm (š. x v. x h.)
Poznámka: Doporučuje se montáž do dvojitých instalačních krabic. Musí být dodržena
minimální vzdálenost 4 mm mezi připojením 230 V a připojením sběrnice KNX/vstupů (SELV).
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KNX žaluziový a vytápěcí akční člen pro zapuštěnou montáž s 3 binárními vstupy

Typ Katal. č.

MTN6003‑0006

Žaluziový akční člen s jedním výstupem a akční člen pro vytápění s jedním výstupem a třemi
vstupy pro zapuštěnou montáž do instalační krabice velikosti 60 mm. Ke vstupům lze připojit
beznapěťové kontakty.
Vstupy jsou přednastaveny k ovládání akčního členu již z výroby a umožňují tak jeho okamžitý
provoz bez předchozí parametrizace v ETS.
Připojení k 230 V pomocí cca 20 cm dlouhého lankového kabelu. Vstupy a KNX sběrnice jsou
připojeny pomocí cca 30 cm dlouhého 6žilového kabelu. Připojovací kabel ke vstupům lze
prodloužit až na 5 m.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluziového akčního členu:
Provozní režim: Žaluzie, rolety, markýzy nebo větrací klapky. Čas pohybu nahoru nebo dolů
s rozšířením pro horní koncový spínač. Zpětná informace o pozici výšky nebo lamel. Aktivní/
pasivní zpětná informace o stavu. Funkce cyklického vysílání zpětné informace o stavu. 
Až 5 bezpečnostních funkcí (3 větrné alarmy, 1 dešťový alarm, 1 protizámrzový alarm). 
Cyklické sledování. Funkce ochrany před slunečním svitem s pevnými nebo proměnnými 
pozicemi stínicí techniky. Řízení zastínění s automatickým režimem topení/chlazení a funkcí 
přítomnosti.
Nastavitelné chování při výpadku/obnovení sběrnicového napětí. Zpoždění zpětné informace
o stavu po obnovení sběrnicového napětí. Prioritní funkce. Scény (lze vyvolat až osm ulože-
ných hodnot). Paměťová funkce pro scény.
Akční člen pro vytápění:
Lze ovládat řídicí hodnotou (1 bit nebo 1 byte). Zobrazení stavu (1 bit nebo 1 byte). Ovládání
pohonu ventilu (bez proudu otevřen/zavřen). Lze zvolit letní nebo zimní režim. Cyklické sledo-
vání řídicí hodnoty. Nouzový režim a alarmový signál. Prioritní řízení (vynucené nastavení
pro letní a zimní režim s odlišnými hodnotami). Nastavitelné chování při výpadku/obnovení
sběrnicového napětí. Signál přetížení nebo zkratu. Řízení termoelektrických pohonů ventilu
(spínání nebo pomocí PWM). Funkce pro ochranu ventilů před zatuhnutím.
Funkce binárního vstupu:
Lze volně přiřadit funkci spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo vysílání hodnoty. Zamykací
objekt. Nastavitelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínání: Dva spínací objekty na každý vstup. Příkaz na náběžné/sestupné hraně impulsu
(zap, vyp, přepnutí, žádná reakce).
Stmívání: Provoz jako samostatné tlačítko nebo dvě tlačítka v páru. Čas pro rozlišení mezi
stmíváním a spínáním a doba mezi hodnotami kroku stmívání. Opakování telegramu a vyslání
stop telegramu.
Žaluzie: Příkaz na náběžné hraně impulsu (nic, nahoru, dolu, přepnutí). Způsob provozu (krok
- pohyb - krok nebo pohyb - krok). Čas pro rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem. Čas pro
nastavení lamel.
Vysílání hodnoty a rozšířená scéna: hrana impulsu (tlačítko jako spínací kontakt, tlačítko jako
rozpínací kontakt, spínač) a hodnota na hraně impulsu. Nastavení hodnoty pomocí dlouhého
stisku tlačítka pro funkci vysílání hodnoty. Modul rozšířené scény s funkcí pamatování.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50/60 Hz
Žaluziový výstup:
Spínaný proud: 3 A, AC1
Jmenovitý výkon:
Motor: AC 230 V, 600 VA
Výstup pro vytápění:
Spínací kontakt: Triak
Jmenovitý proud: 5 až 25 mA, max. 2 pohony ventilu
Vstupy: 3
Teplotní rozsah: -5 °C až 45 °C
Typ ochrany: IP 20
Rozměry: 53x53x28 mm (š. x v. x h.)
Poznámka: Doporučuje se montáž do dvojitých instalačních krabic. Musí být dodržena 
minimální vzdálenost 4 mm mezi připojením 230 V a připojením sběrnice KNX/vstupů (SELV).
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Termoelektrický pohon ventilu 230 V

Typ Katal. č.

polar MTN639125

Termoelektrický pohon ventilu pro otevírání a uzavírání ventilů. Pro dvoustavovou nebo PWM
regulaci systémů vytápění, klimatizace a ventilace, regulace topných těles v jednotlivých míst-
nostech, řízení rozdělovačů topných okruhů, radiátorů, konvektorů, chladících stropů. Provoz
zajišťuje akční člen topení REG-K/6x24/230/0,16A, akční člen pro fan coil REG-K, nebo poko-
jový termostat (230 V) s dvoustavovým nebo PWM výstupem. 
Adaptéry ventilů umožňují kompatibilitu s různými ventily a rozdělovači topných okruhů.

 ■ Funkce „první otevření“: Pohon je od výrobce nastaven do polohy „otevřen při odpojení 
napájení“. To umožňuje ovládat topení během hrubé stavby.

 ■ Uzavřen při odpojení napájení
 ■ Zobrazení stavu (otevřen, uzavřen, střední nastavení)
 ■ Seřízení regulace
 ■ Zásuvný připojovací kabel
 ■ Zásuvná montáž

Napájecí napětí: AC 230 V, 50/60 Hz
Spouštěcí proud: max. 350 mA po max. 100 ms
Spotřeba energie: 1 W
Zdvih: cca 4 mm
Doba přeběhu: 3,5 minuty pro 4 mm
Polohovací síla: 100 N ± 5 %
Teplota cirkulujícího média: 0–100 °C
Typ ochrany/třída ochrany: IP 54 / II, ve všech instalačních polohách
Připojovací kabel: 1 m, 2x0,75 mm2

Rozměry: 59,2x44,3x56 mm (v x š x h)
Příslušenství pro zkompletování:
Mechanismus termostat pokojový, katalog. č. MTN536302/04. 
KNX akční člen topení REG-K/6x24/230/0.16A, katal. č. MTN6730-0001.
Akční člen pro fan-coil REG-K, katal. č. MTN645094. KNX akční člen pro vytápění pro zapuš-
těnou montáž, s 3 binárními vstupy, katal. č. MTN6003-0005. KNX žaluziový a vytápěcí akční 
člen pro zapuštěnou montáž, s 3 binárními vstupy, katal. č. MTN6003-0006.
Příslušenství: Adaptér VA50 pro termoelektrické pohony ventilu, katal. č. MTN639150.
Adaptér VA78 pro termoelektrické pohony ventilu, katal. č. MTN639178. Adaptér VA80 pro
termoelektrické pohony ventilu, katal. č. MTN639180.
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Termoelektrický pohon ventilu 24 V

Typ Katal. č.

polar MTN639126

Termoelektrický pohon ventilu pro otevírání a uzavírání ventilů. Pro dvoustavovou nebo PWM
regulaci systémů vytápění, klimatizace a ventilace, regulace topných těles v jednotlivých míst-
nostech, řízení rozdělovačů topných okruhů, radiátorů, konvektorů, chladících stropů. Provoz
zajišťuje akční člen pro fan-coil REG-K nebo pokojový termostat (24 V) s dvoustavovým nebo
PWM výstupem.
Adaptéry ventilů umožňují kompatibilitu s různými ventily a rozdělovači topných okruhů

 ■ Funkce „první otevření“: Pohon je od výrobce nastaven do polohy „otevřen při odpojení 
napájení“. To umožňuje ovládat topení během hrubé stavby.

 ■ Uzavřen při odpojení napájení
 ■ Zobrazení stavu (otevřen, uzavřen, střední nastavení)
 ■ Seřízení regulace
 ■ Zásuvný připojovací kabel
 ■ Zásuvná montáž

Napájecí napětí: AC/DC 24 V +20 % / -10 %, 0–60 Hz
Spouštěcí proud: < 300 mA po max. 2 min
Spotřeba energie: 1 W
Zdvih: cca 4 mm
Doba přeběhu: 3,5 minuty pror 4 mm
Polohovací síla: 100 N ± 5%
Teplota cirkulujícího média: 0–100 °C
Typ ochrany/třída ochrany: IP 54 / II, ve všech instalačních polohách
Připojovací kabel: 1 m, 2x0,75 mm2

Rozměry: 59,2 x 44,3 x 56 mm (v x š x h)
Příslušenství pro zkompletování: 
Mechanismus termostat pokojový, katalog. č. MTN536302/04.
Akční člen pro fan-coil REG-K, katal. č. MTN645094.
Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529.
Akční člen topení REG-K/6x24/230/0.16A MTN6730-0001.
Příslušenství: Adaptér VA50 pro termoelektrické pohony ventilu, katal. č. MTN639150.
Adaptér VA78 pro termoelektrické pohony ventilu, katal. č. MTN639178. Adaptér VA80 pro
termoelektrické pohony ventilu, katal. č. MTN639180.

Adaptér VA50 pro termoelektrické pohony 
ventilu

Adaptér VA78 pro termoelektrické pohony 
ventilu

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

MTN639150 MTN639178

Pro ventily Honeywell+Braukmann, Reich,
Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga.
Adaptéry umožňují kompatibilitu termoelekt-
rických pohonů s různými druhy ventilů
a rozdělovačů topných okruhů. Sada 5 ks.
Příslušenství pro zkompletování: 
Termoelektrický pohon ventilu 230 V, 
katal. č. MTN639125.
Termoelektrický pohon ventilu 24 V, 
katal. č. MTN639126.

Pro ventily Danfoss RA.
Adaptéry umožňují kompatibilitu termoelekt-
rických pohonů s různými druhy ventilů
a rozdělovačů topných okruhů. Sada 5 ks.

Příslušenství pro zkompletování: 
Termoelektrický pohon ventilu 230 V, 
katal. č. MTN639125.
Termoelektrický pohon ventilu 24 V, 
katal. č. MTN639126.

Adaptér VA80 pro termoelektrické pohony ventilu

Typ Katal. č.

MTN639180

Pro ventily Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (od 1993), Oventrop M30x1,5, TeSa.
Adaptéry umožňují kompatibilitu termoelektrických pohonů s různými druhy ventilů 
a rozdělovačů topných okruhů. Sada 5 ks.
Příslušenství pro zkompletování: Termoelektrický pohon ventilu 230 V, katal. č. 
MTN639125. Termoelektrický pohon ventilu 24 V, katal. č. MTN639126.
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Napájecí zdroje

Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 0,4 A

Typ Katal. č.

bílá MTN693003

Napájecí zdroj pro 24 V binární vstupy 
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022.
S integrovanou ochranou proti přetížení a zkratu.
Pro montáž na lišty DIN TH35 dle EN 60715.
Primární napájení: AC 230 V, 48–63 Hz
Výstupní napětí: DC 24 V +/- 3 %
Výstupní proud: max. 0,4 A
Výstupní výkon: max. 10 W
Šířka zařízení: 1 modul = cca 18 mm
Ztrátový tepelný výkon: 2 W
Pro napájení: 
Binární vstupy REG-K/4x24, katal. č. MTN644892.
Binární vstupy REG-K/8x24, katal. č. MTN644792.
KNX/IP router REG-K, katal. č. MTN680329.

Napájecí zdroj, 24 V, 1,2 A

Typ Katal. č.

bílá ABL8MEM24012

Napájecí zdroj pro 24 V binární vstupy, KNX/IP router REG-K, 10” IP Dotykový panel.
S integrovanou ochranou proti přetížení a zkratu.
Pro montáž na lišty DIN TH35 dle EN 60715.
Primární napájení: AC 100–240 V, 47–63 Hz
Výstupní napětí: DC 24 V +/- 3 %
Výstupní proud: max. 1,2 A
Výstupní výkon: max. 30 W
Šířka zařízení: 3 moduly = cca 54 mm
Pro napájení:
Binární vstupy REG-K/4x24, katal. č. MTN644892.
Binární vstupy REG-K/8x24, katal. č. MTN644792.
KNX/IP router REG-K, katal. č. MTN680329.

Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A

Typ Katal. č.

světle šedá MTN663529

Napájecí zdroj pro 24 V binární vstupy, meteorologickou stanici REG-K,
analogový vstup a vstupní modul, KNX/IP router a další.
S pojistkou.
Pro montáž na lišty DIN TH35 dle EN 60715.
Primární napájení: AC 230 V, +/- 10 %, 50–60 Hz 
Výstupní napětí: AC 24 V
Výstupní proud: max. 1 A
Pojistka: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA
Šířka zařízení: 5 modulů = cca 90 mm
Ztrátový tepelný výkon: 4 W
Pro napájení: Binární vstupy REG-K/8x24, katal. č. MTN644792, Meteorologické 
stanice REG-K/čtyřnásobná, katal. č. MTN682991,  
Snímač deště 0-10 V, katal. č. MTN663595,  
Snímač rychlosti větru s vytápěním, 0-10 V, katal. č. MTN663592, KNX/IP router REG-K, 
katal. č. MTN680329, Termoelektrický pohon ventilu 24 V, katal. č. MTN639126.
Obsah balení: náhradní pojistka.
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Osvětlení Pohony Žaluzie/rolety
Vytápění 
/klimatizace

Rychlost větru Pohyb Intenzita 
osvětlení

Tlačítko

AC 230V/400V
Kabel sběrnice

BC: Oblastní spojka
LC: Liniová spojka
D: Zařízení
PSU: Napájecí zdroj

BC 1PSU

LC 1

PSU
D 1

PSU

LC 15

D 1

D 63

Linie 15Linie 1

Hlavní linie
Oblast 1

Páteřní liniePSU

D 63

Oblast 2

Oblast 9

Oblast 3
Oblast 4

Oblast 5
Oblast 6

Oblast 7
Oblast 8

Oblast 10
Oblast 11

Oblast 12
Oblast 13

Oblast 14
Oblast 15

 
Vlastnosti systému KNX

Akční členy

Snímače

Snímače a akční členy jsou vybírány v závislosti na požado-
vané aplikaci a skládají se ze sběrnicové spojky a aplikačního 
modulu s odpovídajícím aplikačním programem. Aplikační pro-
gramy jsou součástí produktové databáze Schneider Electric. 
Jejich nahrávání do zařízení je prostřednictvím USB rozhraní 
PC a sběrnice realizováno pomocí softwaru ETS, který slouží 
pro navrhování systémů KNX a jejich uvádění do provozu.

KNX je decentralizovaný sběrnicový systém. Každé zařízení 
KNX má svoji vlastní řídicí jednotku. Zařízení si mohou vymě-
ňovat informace přímo, tj. bez centrální jednotky prostřednic-
tvím sběrnicového vedení. Všechna zařízení jsou si rovno-
cenné sběrnicové přístroje (multi-master provoz). K zabránění 
kolize telegramů a zničení dat se používá protokol CSMA/CA.

Systém KNX je provozován pomocí bezpečného nízkého 
napětí SELV. Sběrnicové napětí je 24 V (+6/-4 V) DC. Když 
napětí klesne pod 20 V, zařízení se od sběrnice odpojí. 
Rychlost přenosu dat je 9,6 kbit/s, takže nejsou nutné žádné 
zakončovací odpory.

Princip funkce

Systém KNX se skládá z dvoužilové sběrnice a z připojených 
KNX kompatibilních instalačních zařízení, jako jsou snímače, 
akční členy a systémové komponenty.

Snímače zaznamenávají informace, které jsou odesílány 
na sběrnici ve formě datového telegramu. Snímače jsou např. 
KNX tlačítka nebo binární vstupy pro připojení bezpotenciálo-
vých kontaktů.

Akční členy přijímají datové telegramy a převádějí je například 
na spínací nebo stmívací signály.

Systémová zařízení a komponenty jsou nutné pro funkčnost 
celého systému. V podstatě se skládají z napájecích zdrojů, 
které generují sběrnicové napětí, systémových spojek, které 
spojují jednotlivé linie sběrnice a z rozhraní, pomocí kterých 
jsou připojena zařízení pro parametrizaci systému.

Po dvoužilové sběrnici je přenášeno napájení pro elektroniku 
připojených zařízení a zároveň datové telegramy. Sběrnice 
vede ke každému zařízení. Je pravidlem, že ke snímačům 
vede pouze sběrnice. Akční členy obvykle potřebují také síťové 
napětí 230/400 V pro ovládání zátěží. Sběrnice a síťové napá-
jení jsou od sebe striktně odděleny.

Topologie

Systém KNX je rozdělen na segmenty s hierarchickou strukturou. Linie je nejmenší částí. Linie 
obsahuje až 64 sběrnicových zařízení (D) a napájecí zdroj s tlumivkou (PSU). Pomocí liniových 
spojek (LC), které jsou připojeny na hlavní linii, lze vzájemně propojit až 15 linií. Takto je vytvo-
řena jedna oblast. U větších instalací lze použít oblastní spojky k propojení až 15 oblastí pomocí 
páteřní linie. Hlavní a páteřní linie vyžadují také napájecí zdroj s tlumivkou.

Při použití všech linií a oblastí lze do systému KNX připojit až 12 000 sběrnicových zařízení.
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Příklad architektury pro rodinné domy

NAPÁJENÍ 
230 V KNX 

napájecí 
zdroj

homeLYnk vizualizace 
konfigurace

linie 1 2 3
KNX TP
• max. 64 přístrojů na linii
• rozšíření až na 255 přístrojů 

(s opakovači)
• max. 15 linií na oblast 

(na hlavní linii)
• max. 15 oblastí na jednu 

instalaci

ETHERNET
• KNXnet / IP
• vzdálený přístup
• multimedia
• BACnet
• Modbus TCP
• rozhraní na MaR domu 

(vytápění a klimatizace) 
a na další protokoly

AKČNÍ ČLENY

Dotykový panel 
U.motion

Dotykový 
termostat

Detektor 
pohybu

Tlačítkový 
panel

Hodiny

Tlačítkové 
rozhraní

Analogové 
vstupy

Binární 
vstupy

Meteostanice

Snímač CO2, 
vlhkosti 
a teploty

Spínací 
akční 
člen

Stmívací 
akční člen

Žaluziový 
akční 
člen

Akční člen 
pro 
Fan Coil

DALI 
brána

SENZORY

24 V

24 V

15
KNX 
napájecí 
zdroj

hlavní linie

Liniová 
spojka

MODBUS RTU

elektroměr

SmartX 
Automat 
AS-B
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KNX
Příklad architektury pro administrativní 
budovy

NAPÁJENÍ 
230 V

spaceLYnk

vizualizace 
konfigurace

AKČNÍ ČLENY

Dotykový panel 
U.motion

Dotykový 
termostat

Detektor 
pohybu

Tlačítkový 
panel

Hodiny

Tlačítkové 
rozhraní

Analogové 
vstupy

Binární 
vstupy

Meteostanice

Snímač 
CO2, 
vlhkosti 
a teploty

Spínací 
akční 
člen

Stmívací 
akční 
člen

Žaluziový 
akční 
člen

Akční člen 
pro 
Fan Coil

DALI 
brána

SENZORY

24 V

24 V

KNX 
napájecí 
zdroj

MODBUS RTU
elektroměr

SmartX 
Automat 
AS-P

Smart 
panel

2 2551

ETHERNET
• KNXnet / IP
• vzdálený přístup
• BACnet
• Modbus TCP
• BMS
• SmartStruxure
• rozhraní pro další 

protokoly

KNX TP
• max. 64 přístrojů na linii
• rozšíření až na 255 přístrojů (s opakovači)
• max. 15 linií na oblast (na hlavní linii)
• max. 15 oblastí na jednu instalaci
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KNX

Sběrnicové uspořádání

Hvězdicové uspořádání

Stromové uspořádání

350 m

PSU

D 2

D 22

300 m

D 23

D 24

D 42

D 43

D 44

D 62

D 1

350 m

 
Vlastnosti systému KNX

Vedení kabelů
Vedení sběrnicových kabelů lze v linii provést ve sběrnicovém, 
hvězdicovém nebo stromovém uspořádání. Jsou možné také 
kombinace uvedených uspořádání.

Při tahání sběrnicového vedení je třeba dodržovat následující 
omezení:

 ■ Maximální délka kabelu mezi napájecím zdrojem a zařízením 
na sběrnici: 350 m
 ■ Maximální délka linie mezi dvěma zařízeními na sběrnici: 
700 m
 ■ Celková délka všech kabelů linie: 1000 m

Zařízení KNX jsou paralelně propojena prostřednictvím jednoho červeného/černého páru žil 
sběrnicového kabelu a sběrnicových svorek. Ke každé sběrnicové svorce lze připojit až čtyři 
páry žil (červená a černá) sběrnicových kabelů. Sběrnicovou svorku (katal. č. MTN689701) lze 
také použít pro rozvětvení sběrnice. Při instalaci zkontrolujte správnou polaritu.

Linie
Následující typy kabelů lze použít jako sběrnicové:

Typ Konstrukce Kabeláž

YCYM 2 × 2 × 0,8 Směrnice EIBA
(založena na: DIN VDE 0207
a 0815)
Žíly: červená (+KNX), černá
(-KNX), žlutá (nepřiřazena),
bílá (nepřiřazena)

Pevná kabeláž: v suchých, 
vlhkých a mokrých 
místnostech, pro povrchovou 
montáž, zapuštěnou montáž,  
v trubkách.
Venkovní: pokud je chráněna 
před přímým slunečním 
zářením.

J‑Y (St) Y2 × 2 × 0,8
KNX Verze*

DIN VDE 0815
(založena na: DIN VDE 0815)
Žíly: červená (+KNX), černá
(-KNX), žlutá (nepřiřazena),
bílá (nepřiřazena)

Pevná kabeláž: v suchých 
a vlhkých provozech, 
pro povrchovou montáž, 
zapuštěnou montáž,  
ve venkovních trubkách,  
v a pod omítkou.

* Norma DIN VDE 0829 stanovuje testovací napětí pro dodatečnou zkoušku mezi žilami a povr-
chem vnějšího pláště kabelu v souladu s DIN VDE 0472 část 508, jako 4 kV. Očekává se, že se 
tato hodnota v rámci evropského harmonizačního procesu změní na 2,5 kV.

Pokud použijete druhý nepřiřazený pár žil sběrnicového kabelu, dodržujte následující:
 ■ Povoleno je pouze bezpečné malé napětí SELV
 ■ Maximální stejnosměrný proud 2,5 A (je vyžadována ochrana proti zkratu a přetížení)
 ■ Je možný i přenos hlasu, s výjimkou veřejných telefonních linek
 ■ Nezaměňte je za žíly přiřazené KNX

Adresování

Adresování KNX rozlišuje mezi fyzickými a skupinovými adresami. Fyzická adresa je označení 
zařízení na sběrnici a je psána ve formě „Oblast . Linie . Zařízení“ (např. 5.4.23). Skupinová 
adresa určuje přiřazení sběrnicových zařízení mezi sebou. Kromě servisních a programovacích 
procedur je zařízení vždy adresováno na základě své skupinové adresy (svých skupinových 
adres). Skupinová adresa je rozdělena do 15 hlavních skupin, každá o max. 2048 podskupinách. 
Je psána ve formě „Hlavní skupina / Podskupina“ (např. 1/127).
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KNX  
Sběrnicová zařízení KNX
Zapuštěná

Tlačítka s tlačítkovým modulem
U tohoto principu instalace je tlačítkový modul již vybaven sběrnicovou spojkou. Montážní 
rámeček se na instalační krabici připevňuje pomocí šroubků. Po připojení tlačítkového modulu 
na sběrnici pomocí sběrnicové svorky se jeho fyzická adresa programuje pomocí servisního 
tlačítka a červené LED, umístěných na zadní straně tlačítkového modulu. 
Na tlačítkový modul se nasadí kryt požadované barvy a potisku. Tlačítkový modul a krycí ráme-
ček jsou poté přicvaknuty na montážní rámeček. 
Tlačítkový modul poskytuje dva (1násobné tlačítko) nebo čtyři (2násobné tlačítko) ovládací 
segmenty.
Tlačítkům mohou být přiřazeny následující funkce: spínání, stmívání, ovládání žaluzií a vyvolání 
scény.

Dostupné tlačítkové moduly:
 ■ Jednonásobný a dvojnásobný

Dostupné kryty pro tlačítkové moduly:
 ■ Jednonásobný a dvojnásobný, každý bez potisku, případně s potiskem 1/0, s potiskem šipek 

nahoru/dolů nebo jejich kombinace

Instalační krabice s montážním rámečkem

Krycí rámeček

Tlačítkový modul, jednonásobný  
nebo tlačítkový modul, dvojnásobný

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul nebo 
kryty pro dvojnásobný tlačítkový modul

Tlačítkové panely plus a tlačítka Unica
U tohoto principu instalace je přístroj již vybaven sběrnicovou spojkou. Montážní rámeček se 
na instalační krabici připevňuje pomocí šroubků. Po připojení tlačítkového panelu nebo tlačítka 
Unica na sběrnici pomocí sběrnicové svorky se jeho fyzická adresa programuje pomocí servisní-
ho tlačítka a červené LED, umístěných na zadní straně přístroje. Tlačítkový panel nebo tlačítko 
Unica a krycí rámeček jsou poté přicvaknuty na montážní rámeček. V závislosti na provedení 
jsou k dispozici různé varianty:

System M
 ■Tlačítkový panel plus, jednonásobný (dva ovládací segmenty)
 ■Tlačítkový panel plus, dvojnásobný (čtyři ovládací segmenty)
 ■Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný (osm ovládacích segmentů)
 ■Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný s IČ přijímačem (osm ovládacích segmentů a IČ přijímač)

Artec/Antique
 ■Tlačítkový panel plus, jednonásobný (tři ovládací segmenty)
 ■Tlačítkový panel plus, dvojnásobný (pět ovládacích segmentů)
 ■Tlačítkový panel plus, trojnásobný (sedm ovládacích segmentů)
 ■Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný (devět ovládacích segmentů)
 ■Tlačítkový panel plus, čtyřnásobný s IČ přijímačem (devět ovládacích segmentů a IČ přijímač)

U provedení Artec je spodní část pole pro umístění štítku nastavitelná jako další ovládací tlačítko. 

Unica/Unica Top
 ■Tlačítko plus, jednonásobné (dva ovládací segmenty)
 ■Tlačítko plus, jednonásobné s IČ přijímačem (dva ovládací segmenty a IČ přijímač)
 ■Tlačítko plus, dvojnásobné (čtyři ovládací segmenty)

Tlačítkům mohou být přiřazeny následující funkce: spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií, 
hrany impulsu mohou spouštět 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy, hrany impulsu s 2-bytovými 
telegramy, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování.

Tlačítkový panel 
plus

Krycí rámeček

Instalační krabice s montážním rámečkem
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Sběrnicová zařízení KNX
Zařízení na lištu DIN (REG)

Zařízení na lištu DIN (REG)
Tato zařízení se skládají z:

 ■ KNX sběrnicové spojky
 ■ Aplikačního modulu
 ■ Aplikačního programu

K dispozici jsou zařízení na lištu DIN typu REG-K.

Zařízení REG‑K
Zařízení REG-K se umísťují na lišty DIN a jsou určeny pro 
instalaci pomocí sběrnicových svorek. Nejsou tedy nutné da-
tové lišty a konektory a tím se otevírají nové flexibilní možnosti 
instalace.

Zařízení REG-K lze montovat na lišty DIN EN 60715  
a stejně tak na vysoké lišty. Současně je lze kombinovat s jisti-
či a dalšími zařízeními na liště DIN. Jelikož nejsou vyžadovány 
datové lišty, mohou být zařízení REG-K instalována v malých 
rozvodnicích o šířce méně než 12 modulů. 

To není možné u zařízení REG s přítlačnými kontakty, jelikož 
datové lišty v souladu se směrnicemi KNX nemohou být jakým-
koliv způsobem kráceny nebo nahrazovány.

Zařízení REG-K lze jednoduše připojovat a servisovat. 
Zásuvné šroubové svorky umožňují zapojení v předstihu, takže 
při uvádění do provozu stačí zařízení pouze umístit na lištu 
DIN a ihned je lze připojit na sběrnici a kabelům 230 V.

Všechna zařízení REG-K jsou vybavena kontrolními LED, 
které kdykoliv poskytují přehled o důležitých stavových 
informacích ohledně zařízení a instalací.

Instalace
Zařízení REG-K jsou k dispozici ve dvou různých provedeních.

1.

Přicvaknutí na lištu DIN

1

2

Vyjmutí z lišty DIN

1

2

Připojení sběrnice a zakrytí kabelu

1 2

3 4

5 mm
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Sběrnicová zařízení KNX
Zařízení na lištu DIN (REG)

2.

Nasazení na lištu DIN

2

1

3

Vyjmutí z lišty DIN

2

3

1

Připojení sběrnice a nasazení krytu sběrnicového 
kabelu

5 mm

1 2

3 4

Připojení sběrnice
Připojení na sběrnici je realizováno prostřednictvím sběrnicové svorky, která je dodávána se 
zařízením. Potom je přes sběrnicovou svorku umístěn kryt sběrnicového kabelu, pro zajištění 
bezpečné vzdálenosti mezi sběrnicovým kabelem a kabely 230 V. K jedné sběrnicové svorce lze 
připojit maximálně 4 páry žil (délka odizolované části: 5 mm).

Připojení kabelů
Zásuvné šroubové svorky umožňují předzapojení, po kterém stačí ke zprovoznění zařízení 
pouze vložit dané zařízení na své místo a připojit sběrnici a kabely 230 V.
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Produktová databanka
Stupeň krytí a výpočet tepelných ztrát

Produktová databanka
Aktuální produktovou databanku pro ETS software naleznete volně ke stažení na internetových 
stránkách www.vypinac.cz v sekci ke stažení, inteligentní bydlení.

Stupeň krytí IP
Zařízení mají třídu krytí IP 20 a lze je používat pouze ve vnitřních prostorech. Zařízení s jinou 
třídou ochrany jsou označeny odpovídajícím štítkem.

Předpoklady výpočtu hodnot tepelných ztrát zařízení
V katalogu jsou u vybraných produktů uvedeny tepelné ztráty, které mohou být užitečné při ná-
vrhu instalace. Berte prosím na vědomí, že se provozní podmínky mohou lišit v každé instalaci, 
což musí být bráno v potaz při výpočtu hodnot teplených ztrát na zařízení.

Obecné podmínky

Napětí KNX sběrnice 30 V DC, jmenovité napájení

Systémové komponenty jmenovitý výstupní proud

Měření energie jmenovitý výstupní proud

Rozhraní/brány

Binární vstupy

Ostatní senzory jmenovitá zátěž od přídavného napájecího zdroje

Spínací akční členy jmenovitý výstupní proud

Žaluziový/spínací akční člen hodnota je dána pouze pro spínací režim. Při žaluzio-
vém režimu je vyzářena pouze poloviční hodnota pro 
omezený čas běhu žaluziového akčního členu.

Stmívací akční člen/řídicí jednotky odporová jmenovitá zátěž, střída stmívání 50:50

DALI 64 zařízení připojeno ve standardním režimu

Ostatní akční členy jmenovitý výstupní proud

Regulátory teploty v místnosti jmenovitý výstupní proud

Příslušenství jmenovitý výstupní proud
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Chcete se dozvědět více o chytrém bydlení? 
Navštivte stránky www.inteligentni-bydleni.cz

Objevte novou generaci nástěnných KNX ovladačů 
a jejich skvělé možnosti!

Zaujal Vás systém KNX? Pro více informací navštivte 
naše stránky pro odborníky.

Seznamte se s nabídkou Schneider Electric. 
Stáhněte si katalog Měření a Regulace - řídicí systém.

Připojte své budovy k energetickým úsporám. 
Prozkoumejte naše digitalizované řešení 
pro elektrické rozváděče.

Řešíte integraci dalších systémů? 
Nahlédněte do průvodce otevřenými protokoly.



obrázek do MaR katalogu

Ponorný 
senzor

Regulační 
ventil 

s pohonem

Proudový 
spínač

Regulátor 
Xenta

Regulátor 
Xenta

Regulátor 
Xenta

B
AC

ne
t M

S/
TP

AS-P

Moduly I/ONapájecí 
zdroj

Regulátor b3

BACnet 
regulátor třetí 

strany

Předešlá 
gen. BACnet 

regulátoru

Reports Server 
(software) EcoStruxure 

Power 
Monitoring 

Expert

Enterprise Server 
(software)

LO
N

 F
TT

-1
0

M
od

bu
s 

R
TU

Systémová architektura EcoStruxure

EcoStruxure 
Building Operation 

WebStation

EcoStruxure 
Building Operation  

WebReports

EcoStruxure 
Building Expert  
webové rozhraní

EcoStruxure 
Building Operation  

WorkStation

SmartX panel 
pro vizualizaci 

a aplikace
Technicial Tool

EcoStruxure Apps 
Studio

Entreprise a Automation Server podporují:
BACnet®/IP

Modbus® TCP
EcoStruxure™ Web Services

Web Services (Generic Consume)
LonWorks®/IP (pouze Enterprise Server) 

Integrace regulátoru 
MPM do AS-P 

pomocí BACnet/IP

Prostorový 
regulátor 
SE7000

LON regulátor 
třetí strany

Prostorový 
regulátor 
SE8000

Pohon 
MG350C

B
AC

ne
t M

S/
TP

AS-B

Regulátor 
b3

Ponorný 
senzor

Regulační ventil 
s pohonem

Regulátor b3

Prostorový 
regulátor 
SE8000

Pohon 
MG350C

AS-B

M
od

bu
s 

R
TU

B
AC

ne
t I

P 
/ E

th
er

ne
t

M
od

bu
s 

R
TU

Frekvenční 
měnič

MP-C

Elektroměr 
řady iEM3000

Acti 9 
SmartLink

Elektroměr 
řady iEM3000

Kalorimetr

Multimetr řady 
PM5000

Ponorný 
senzor

Bezdrátový 
pohon

Snímač 
do VZT 
potrubí

Pokojový 
senzor

Snímač 
přítomnosti 

osob

Spínač 
osvětlení

Pohon 
kulového 
ventilu

Regulační ventil 
s pohonem

Proudový 
spínač

Tlakově 
nezávislý 

regulační ventil 
s pohonem

Dveřní/okenní 
kontakt

Regulátor 
MPM-UN

Regulátor 
MPM-VA

ZigBee Pro

EnOcean

EnOcean

ZigBee Pro

Regulátor 
MPM-GW

Prostorový 
regulátor 
SE7000

Prostorový 
regulátor 
SE8000

Bezdátový 
I/O modul

Tlakově nezávislý 
regulační ventil 

s pohonem

Tlakově 
nezávislý 

regulační ventil 
s pohonem

M
od

bu
s 

R
TU

Elektroměr 
řady 

iEM3000

Napájecí 
zdroj

Magelis 
touchpanel

Acti 9 
SmartLink

R
S2

32
/R

S4
85

Zigbee

EZS

Audio/Video

DALI brána Svítidlo s DALI 
předřadníkem

DALI

IP

Detektor 
přítomnosti

Tlačítkový panel

Akční člen 
pro topení

Žaluziový akční člen 
pro zapuštěnou montáž

Stmívací 
akční člen

Žaluziový 
akční člen

Dotykový 
termostat

K
N

X 
TP

1Spínací 
akční člen

webový 
server 

Com‘X 510

M
od

bu
s 

R
TU

Multimetr řady 
PM5000

Multimetr řady 
PM3000

Multi-obdovové 
měření BCPM

Smartlink

PowerTag

FDM 128 
displej

Komunikační 
rozhraní 

pro jističe

Jističe 
Compact NSX

Jistič 
Masterpact

M
od

bu
s 

R
TU

Multimetr řady 
PM5000

Elektroměr řady 
iEM3000

Kamerový 
systém

spaceLYnk
Displej Video vrátný

Spínač 
osvětlení

MP-C

MP-C

MP-C

B
AC

ne
t I

P 
/ E

th
er

ne
t

MP-C

MP-C

MP-C

Frekvenční 
měnič

Elektroměr 
řady 

iEM3000

Acti 9 
SmartLink

Multimetr 
řady PM5000

B
AC

ne
t I

P 
/ E

th
er

ne
t

Páteřní IP síť / Ethernet

MP-C

MP-C

MP-C

MP-V MP-V

MP-V

Architektura EcoStruxure


