tebis KNX
Instalações inteligentes

Instalações inteligentes
tebis KNX
A electricidade faz parte do nosso quotidiano há vários séculos. O conceito evoluiu ao longo dos
tempos, assim como as instalações eléctricas.
Hoje este tema vive uma verdadeira revolução. As instalações convencionais, onde os pontos de
comando (ex.: interruptor) estão fisicamente ligados aos equipamentos comandados (ex.: lâmpada),
estão obsoletas. Uma vez estabelecidas, as ligações tornam-se definitivas e dificilmente podem ser
alteradas.
Por outro lado, uma instalação eléctrica do tipo KNX que se baseia na utilização de um Bus de
comando, é muito mais interessante sob vários pontos de vista: mais simples, mais flexível,
mais confortável na utilização, pode evoluir a qualquer momento, ...
As vantagens são inúmeras e sempre adequadas a cada contexto.
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tebis easy link
- kit Configurador TXA100
- produtos de base e acessórios
- sensores KNX
- actuadores KNX
- produtos rádio
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tebis system link
- produtos de base e acessórios
- sensores KNX
- actuadores KNX
- produtos rádio
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domovea & touch panels
- domovea - software de comando
e visualização KNX
- touch panels

páginas técnicas

Saber mais em:
www.hager.pt/tebis
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tebis quicklink
- emissores rádio KNX quicklink
- receptores rádio KNX quicklink

As soluções KNX da Hager
Com a Hager, há uma solução para cada situação
O standard KNX
A Hager, desde o início, escolheu o standard KNX como protocolo de comunicação a usar nos seus
produtos para instalações inteligentes. Trata-se de um protocolo aberto, standard e o mais utilizado
no mundo para gestão e controlo de edifícios de todas as topologias e utilizações. De acordo com a
Organização Internacional KNX, existem mais de 400 fabricantes de produtos KNX, presentes em 38
países, disponibilizando mais de 7000 produtos.
As soluções KNX da Hager pretendem gerir um conjunto de funções eléctricas da instalação iluminação, estores motorizados, controlo de temperatura, portões, rega, ... - de forma integrada
e racional.
Os principais objectivos visados são a simplicidade na instalação, o conforto de utilização, a gestão
eﬁciente da energia e uma adaptação máxima aos requisitos dos utilizadores.
Estão disponíveis inúmeros produtos, para a concepção de soluções mais ou menos extensas, com
comunicação por radiofrequência ou via cabo de dados, com diferentes formas de conﬁguração, de
acordo com o resultado ﬁnal pretendido.
De acordo com a solução desejada, a Hager dispõe sempre de uma resposta adequada.

Que tipo de solução procura?
Identiﬁque o tipo de solução de que necessita e procure os produtos mais adequados nas páginas seguintes.

Pequenas soluções, simples ou localizadas

| quicklink

tebis quicklink designa as soluções KNX da Hager baseadas em produtos KNX que comunicam via radiofrequência (868,3MHz)
e que podem ser programados por simples manuseamento dos botões integrados nos próprios produtos.
Desta forma é possível deﬁnir as funções a realizar e associar emissores aos receptores, de forma simples e rápida, não sendo
necessário qualquer tipo de formação ou ferramenta para conﬁguração.
Devido à comunicação wireless dos produtos, esta gama é especialmente interessante e adaptada a obras de renovação,
ampliações ou mesmo novas instalações.

Instalação KNX via radiofrequência (868,3MHz):
- simples e rápido
- programação directa nos produtos
- não é necessário formação ou ferramenta para
conﬁguração.
Ideal para:
- renovações;
- pequenos projectos;
- extensões de projectos.
Tipos de aplicações:
- comando da iluminação exterior;
- comandos locais / de grupo / gerais de estores;
- automatização de um portão;
- comando de uma tomada comandada;
- comando de estores e iluminação de uma divisão;
- etc.

| easy link

Soluções para apartamentos, moradias
e pequeno terciário

tebis easy link é o renascer da solução KNX mais popular da Hager. Sempre nos diferenciámos dos restantes fabricantes ao
disponibiliizar a única ferramenta de conﬁguração KNX Easy. Esta gama de produtos que permite uma conﬁguração única
no mercado. Utilizando um software ou App disponibilizados pela Hager, o instalador/integrador poderá usar um PC, tablet
ou smartphone para conﬁgurar os produtos KNX da Hager ou da Berker (marca do Grupo Hager, ver mais em www.hager.pt/
berker).
A comunicação entre o dispositivo de conﬁguração e a instalação é feita via Wi-Fi. Para esse efeito, é utilizado um Kit
Conﬁgurador KNX Easy da Hager, o TXA100.
A programação é bastante intuitiva, baseada em menus e de acordo com o standard KNX. A Hager disponibiliza sessões de
formação periódicas relativas à programação via TXA100 (1 dia). Se desejar participar, contacte-nos.
A oferta de produtos é bastante vasta e é uma alternativa bastante competitiva face a uma instalação convencional. A gama é
composta por produtos TP (twisted pair = de ligação ao cabo Bus KNX) e produtos RF (radiofrequência), que podem coexistir.
Os benefícios para os seus utilizadores são inúmeros, desde o conforto de utilização à poupança de energia.
O nível de funcionalidades disponíveis é elevado, das quais destacamos o controlo remoto da instalação via iPhone/iPad/
Tablets & smartphone Android, comandos baseados em informações meteorológicas, programação horária e astronómica,
detecção de incêndio, visualização e controlo via Touch panel, etc.
Com a conﬁguração easy link é possível aceder a
numerosas funções KNX sem utilizar o ETS:
- simples e rápido
- programação via TXA100
- combinação de produtos TP e RF.
Ideal para:
- instalações novas
- projectos residenciais e pequeno terciário.
Tipos de aplicações:
- apartamentos
- moradias
- pequenas lojas
- escritórios.

Soluções para a habitação ou terciário,
de grandes dimensões ou tecnologicamente
evoluídas

| system link

Para instalações de maiores dimensões ou tecnicamente mais exigentes, a Hager dispõe de uma oferta de produtos
especíﬁca. A programação deverá ser realizada exclusivamente por ETS, um software multimarca disponibilizado pela
organização KNX (ver mais em www.knx.org).
Esta gama de produtos é caracterizada pela vasta lista de funcionalidades que disponibiliza: temporizações ao ligar e/ou ao
desligar, pré-aviso de extinção, contactos conﬁguráveis para NA ou NF, 64 cenários por canal, funções lógicas, contadores
de horas de funcionamento e de manobras, comando manual no produto, bloqueio temporário ou permanente por canal,
alarmes, etc.
A programação por software ETS permite explorar as funcionalidades dos produtos ao máximo, possibilitando a realização
de instalações de grandes dimensões. No entanto, o manuseamento do software de conﬁguração deverá ser realizado por
integradores com formação certiﬁcada KNX.
Solução KNX para instalações de maiores dimensões,
ou onde sejam requeridas funções mais exigentes:
- gestão completa e profunda dos produtos, através
de inúmeros parâmetros
- programação via ETS
- combinação de produtos TP e RF.
Ideal para:
- instalações novas mais exigentes;
- projectos terciários.
Tipos de aplicações:
- Apartamentos ou moradias;
- Escritórios, edifícios de serviços;
- Ginásios, complexos desportivos;
- Escolas, lares, hospitais;
- Hotéis, pousadas, museus;
- Aeroportos;
-…

tebis quicklink
Tudo é possível… e em qualquer lugar!
A gama de produtos tebis quicklink é composta por equipamentos de pequenas dimensões que
comunicam através de radiofrequência segundo o standard RF KNX.
Devido às suas características são especialmente indicados para renovações, podendo também ser
usados para complemento de instalações existentes.
Destinam-se a aplicações simples e localizadas envolvendo comando de iluminação e estores
motorizados, de pequenas dimensões, com um máximo de 20 produtos.
A programação é muito rápida e extremamente simples - método quicklink - sendo executada por
meio dos botões integrados nos próprios produtos.
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Vantagens para si

Características técnicas

• Sem necessidade de formação.

• Oferta radiofrequência KNX 868,3MHz.

• Completamente compatível com a oferta Berker.Net
(www.hager.pt/berker).

• Configuração quicklink directa nos produtos, sem
necessidade de ferramenta ou software.

• Completamente compatível com produtos KNX de ligação
ao Bus.

• Alcance: 100m em campo livre.
• Produtos também configuráveis via easy link ou system link.

• Instalação simplificada graças à comunicação via
radiofrequência.

• Comando de iluminação, estores ou outros circuitos ON/OFF.

mais
vantagens
1

Solução KNX ao alcance
de todos

2

Etiqueta lateral com código
de cores para programação

3

Programação simplificada

Um novo modo de configuração,
sem ferramentas em formação:
quicklink.

1 função = 1 cor.

Todos os produtos da gama
tebis quicklink estão equipados
com um botão de configuração
“cfg”.

4

Comandos rádio

5

RF KNX

6

Produtos 100% KNX

Para renovações sem roços nem
calhas.

Comunicação via radiofrequência
868,3MHz KNX, com alcance de
30 a 100m.

Produtos igualmente configuráveis
em quicklink, easy link ou
system link.

tebis quicklink
Emissores rádio KNX
Os emissores rádio KNX
permitem adicionar ou multiplicar
facilmente os pontos de comando,
sem ser necessário alterar
cablagem ou abrir roços.
Características gerais:
- emissores unidireccionais
durante a utilização e
bidireccionais durante a

configuração
- frequência: 868,3MHz
- indicação de pilha fraca
- duração média de vida: 5 anos
- alcance: 100m em espaço
aberto, 30m em interiores.

Detectores rádio
Podem ser usados em locais
onde não estejam disponíveis
cabos de alimentação, podendo
comandar cargas através do seu
contacto de saída de 10A AC1.

Telecomandos KNX:
Disponíveis em versões com 2,
4, 6 e 18 canais.

Características:
- disponível nas versões a pilhas
ou solar,

Designação

Características

Módulos de entradas de
encastrar rádio KNX

2 entradas para contactos livres
de potencial

funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenários

alimentação: pilha lítio
CR1/2 AA 3V
autonomia: 5 anos
dimensões: Ø 51x16mm

TRB302A

alimentação: 230V AC
dimensões: Ø 53x27mm

TRB302B

TRB302B

Telecomandos rádio KNX
funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenários
TU402

Pilhas de substituição

TG401
Detector de luminosidade
rádio KNX
funções:
- subir/descer + lamelas
- estados

- ângulos de detecção: 220°,
- emissores unidireccionais em
funcionamento e bidireccionais
em configuração,
- frequência: 868,3MHz rádio
KNX,
- alcance: 100m em campo
aberto,
- fornecido com 3 pilhas 1,5V.

Cor

Ref.

alimentação: pilha lítio
2xCR2430 3V DC
autonomia: 3 anos
2 teclas (tipo porta-chaves)

branco/cinza

TU402

4 teclas (tipo porta-chaves)

branco/cinza

TU404

6 teclas

branco

TU406

7 teclas, 18 canais

azul escuro

TU418

pilha CR2430 3V
(para TU402/404/406/418)

TG401

pilha CR1/2 AA 3V
(para TRB302A)

TG402

alimentação: 2xLR03 AAA 1,5V
- nível de protecção solar
regulável se luminosidade
> 1500 lux
- nível crepuscular regulável
de luminosidade < 500 lux
- com 2 potenciómetros
- com LED de indicação
- com ventosa

TRC321B

alimentação: 2xLR03 AAA 1,5V
- com modo automático e manual
- com LED de indicação
- possibilidade de ligação de
contactos adicionais

TRC301B

contacto adicional saliente de
abertura, com ligação por cabos,
branco, contacto NF

D8924

contacto adicional universal de
abertura, protegido, com ligação
por cabos, branco, contacto NF,
cabo de 1m fornecido

D8931

TRC321B
Detector magnético rádio KNX
funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenários

TRC301B
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tebis quicklink
Emissores rádio KNX
durante os trabalhos de montagem
- possibilidade de desactivar
temporariamente (15 min.)
- activo 24/24h
Disponíveis com alimentação a
pilhas ou a 230V AC em versões
convencionais e KNX RF.

Funções:
- sinal acústico para indicação
de alarme, pilhas fracas e
anomalia do produto
- fornecido com capa protectora
contra poeiras, para utilização

De acordo com a norma:
EN 14604:2005

TRE520

Detectores de calor
São o complemento ideal
aos detectores de fumo, pois

Funções:
- sinal acústico para indicação
de alarme, pilhas fracas e
anomalia do produto
- fornecido com capa protectora

Designação

Características

Detectores de movimento
rádio KNX

- 220°
- altura de instalação: 2,5m
- nível de luminosidade:
5 a 1000 lux
- zona de detecção frontal: 16m
- zona de detecção lateral: 8m

funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário

Botões de pressão IP55
rádio KNX

TRE302
novo

funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário

Detectores de fumo rádio KNX
LED verde:
funcionamento normal
LED vermelho:
alarme incêndio ou anomalia

TG510A
LED branco:
iluminação auxiliar em caso de
incêndio

novo

podem instalar-se em zonas
problemáticas, tais como
cozinhas ou WC onde existem,
normalmente, fumos e vapores.
Estes detectores são sensíveis
valores excessivos de temperatura
e a alterações bruscas de
temperatura.

Detectores de calor rádio KNX
LED verde:
funcionamento normal
LED vermelho:
alarme incêndio ou anomalia

TG540A
LED branco:
iluminação auxiliar em caso de
incêndio

contra poeiras, para utilização
durante os trabalhos de
montagem
- possibilidade de desactivar
temporariamente (15 min.)
- activo 24/24h
- comunicação por KNX RF
Disponíveis com alimentação
a pilhas ou a 230V AC.

tebis KNX

Detectores de fumo
Detectores destinados à
protecção contra incêndios de
zonas interiores de habitações.
Do tipo óptico (fotoeléctrico),
são adaptados à detecção de
incêndios de progressão lenta.

De acordo com a norma:
EN 14604:2005

Cor

Ref.

alimentação:
3 x AAA pilha LR03
- autonomia: 5 anos

branco
antracite

TRE520
TRE521

alimentação:
solar

branco
antracite

TRE530
TRE531

kit detector RF:
TRE520 + TRE201

branco

TRE720

1 tecla / entrada

branco

TRE301

2 teclas / entradas

branco

TRE302

branco

TG510A

branco

TG511A

branco

TG540A

branco

TG541A

alimentação:
2 x CR2430 3,0V
- autonomia: 5 anos
- dimensões: 76x49x23mm
IP55

- detectores de fumo óptico
- cobertura: 50m2
- 85dB a 1m
- comunicação KNX RF
(868MHz)
alimentação:
- 4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA LR3)
- 230V AC / 50Hz, autonomia
72h por bateria interna
- detectores termovelocimétrico
- cobertura: 30m2
- 85dB a 1m
- comunicação KNX RF
(868MHz)
alimentação:
- 4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA LR3)
- 230V AC / 50Hz, autonomia
72h por bateria interna
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tebis quicklink
Emissores rádio KNX
Projectores LED com detector
de movimento 220/360°
Permitem substituir rápida
e facilmente um aparelho de
iluminação. Desta forma tornam
o comando da iluminação
automático e baseado na
detecção de pessoas
permitindo a poupança de
energia.

O detector de movimento
integrado é sensível a radiação
infravermelha associada ao
calor emitido por corpos,
possibilitando o funcionamento
durante o dia e noite.

Designação

Características

Cor

Ref.

Projector LED com detector de
movimento 220/360° rádio KNX

alimentação: 230V AC 50/60Hz

branco

TRE600

novo

cor: branco
projector LED IP55 equipado
com um detector de movimento

TRE600

comunicação RF KNX,
programação quicklink,
easy link ou system link

ângulo de detecção: 220/360°
potência LED: 60W (equivalente
300W halogéneo)
regulação crepuscular: 5 a
1000 lux
regulação da temporização:
5 seg. a 15 min.
frequência: 868,3MHz
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tebis quicklink
Receptores rádio KNX
Características:
- receptores bidireccionais
- frequência: 868,3MHz rádio
KNX.

Funções iluminação:
- ON/OFF (telerruptor)
- ON
- OFF
- ON/OFF (interruptor)
- temporizado
- forçagem ON
- forçagem OFF.

Designação

Características

Ref.

Receptor ON/OFF, de encastrar,
rádio KNX

1 saída ON/OFF
16A / 230V AC1

TRB201

Receptor variação, de encastrar,
rádio KNX

1 saída variação
200W / VA

TRB210

Receptor estores/presianas
de encastrar, rádio KNX

1 saída estores subir/descer
5A / 230V AC1

TRB221

Receptor ON/OFF IP55
saliente, rádio KNX

dimensões: 150x85x35mm

Funções persianas/estores:
- subir
- descer
- cenário
- subir/descer (interruptor)
- forçagem subir
- forçagem descer.

tebis KNX

Os receptores rádio KNX
realizam a função de interface
de potência para comandos
receptores eléctricos.

TRB201

TRB221

Receptor estores/persianas
IP55 saliente, rádio KNX

- 1 saída 10A / 230V AC1

TRE201

- 2 saídas 10A / 230V AC1

TRE202

dimensões: 150x85x35mm

TRE221

- 1 saída estores/persianas
subir/descer
10A / 230V AC1
TRE202
Receptor 1 entrada + 1 saída
IP55 saliente, rádio KNX

- 1 entrada 1 contacto livre de
potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRE400

Receptor 1 entrada + 1 saída
ON/OFF de encastrar, rádio
KNX

- 1 entrada 1 contacto livre de
potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRB501

Receptor 2 entradas + 1 saída
estores de encastrar, rádio
KNX

- 2 entradas para contactos livre
de potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRB521

Receptor 1 saída ON/OFF para
tomada, rádio KNX

- 1 saída 16A / 230V A AC1

TRC270D

dimensões: 98x54x70mm

TRC270D
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tebis easy link
Configurar uma instalação KNX com total liberdade
O Kit Configurador TXA100, a ferramenta de configuração easy da Hager, permite parametrizar e testar
com toda a simplicidade uma instalação KNX, qualquer que seja a sua topologia - por cabo Bus KNX,
por Bus rádio KNX ou uma solução mista.
Basta instalar num tablet, smartphone ou PC a aplicação “Easy Tool” (compatível com iOS, Android
ou Windows). De seguida é necessário estabelecer ligação ao TXA100 via Wi-Fi ou por cabo de rede.
Graças a esta ligação é possível configurar e testar a instalação, zona a zona, deslocando-se livremente
pela mesma. O TXA100 permite criar e gerir os projectos de forma estruturada, permitindo ganhar
tempo nas fases de criação e ajuste das funções. Outra funcionalidade a salientar é a criação
automática do projecto domovea (software de comando e visualização KNX) oferecendo facilmente
ao utilizador a possibilidade de comandar a instalação local e remotamente, com toda a segurança,
via tablet ou smartphone.
A gama de produtos tebis easy foi concebida para projectos de pequena a média dimensão, tais como
apartamentos, moradias, pequenas lojas ou escritórios.
O Kit Configurador KNX easy da Hager é uma ferramenta de programação única no mercado, que
permite a configuração de produtos tebis easy da Hager e Berker.

Vantagens para si

Características técnicas

• Ferramenta de configuração KNX portátil, para programação
no modo easy segundo o standard KNX.

• Alimentação: 230V  50Hz.
• Dimensões: 400x330x10mm.

• Adaptado a instalações com produtos RF ou de ligação ao
cabo Bus KNX.
• Compatível com as instalações antigas Hager KNX configuradas
com Configurador TX100.
• Criação automática do projecto domovea.
• Compatível com as gamas de aparelhagem mural KNX easy
da Berker (ver mais em www.hager.pt/berker).

• Ligações rede: via Wi-Fi IEEE 802,11 n/g/b por Access Point
integrado, ou por cabo Ethernet.
• Terminal Bus KNX.

mais
vantagens
1

Standard International

2

Configuração simplificada

3

Polivalência

A oferta Hager é baseada no
standard KNX que oferece:
- evolutividade,
- perenidade,
- interoperabilidade.

Realizada usando um tablet (iOS
ou Android) ou um PC com acesso
Wi-Fi, a configuração no modo easy
é intuitiva e rápida.
Pode ser realizada em tempo real,
no local.

A oferta é vasta, disponibilizando
produtos de vários formatos
(modulares, de encastrar, murais,
etc.) e com comunicação por cabo
Bus KNX ou via radiofrequencia
KNX (wireless).

4

Funções avançadas

5

Integração do domovea

6

A ligação do passado ao
futuro

O modo easy permite aceder a
inúmeras funções de valor acrescentado
para o cliente: criação de cenários,
integração de estação meteorológica,
comando local e remoto, sem
comprometer a facilidade de
programação ou utilização.

O sistema de visualização e
comando domovea pode ser
facilmente integrado, pois o projecto
domovea é automaticamente
gerado no fim de uma programação
easy realizada com o TXA100.

O TXA100 permite programar as
instalações Hager KNX realizadas
com o antigo TX100. E sendo uma
ferramenta actualizável estará
sempre actual!

Kit Conﬁgurador KNX easy - TXA100
Etapas de programação

1
2
3

Personalizar

Criar uma estrutura da instalação por
zonas, para permitir a deﬁnição da
localização de cada produto e canal,
segundo a estrutura concebida.

Renomear

Atribuir designações aos produtos e
canais, colocá-los nos locais certos
e parametrizá-los.

Associar

Realizar as associações entre as
entradas e as saídas, e escolher
as respectivas funções a realizar.

5

Guardar

Registo automático do projecto.
O projecto pode ser convertido em
pdf ou impresso, de modo a criar
documentação sobre a instalação,
ou ainda exportado para uma memória
externa USB.

6

Visualização
KNX

4

em opção

12

Procurar

Lançar a procura dos produtos, de modo
a detectar todos os produtos instalados
e identiﬁcar todos os canais (entradas e
saídas).

Se necessário, o sistema de visualização
domovea será conﬁgurado com um
único CLIQUE!

A gama de produtos tebis easy
link está conforme o standard
KNX utilizado por inúmeros fabricantes e responde à norma
internacional
ISO / CEI 14543-3.

Kit Configurador KNX Easy:
O Kit TXA100 de configuração
permite a parametrização de
instalações KNX Easy, quer
seja constituída por produtos
ligados ao cabo Bus KNX ou por
produtos com comunicação por
radiofrequência KNX.

Software e App:
Através de Wi-Fi poderá ligar-se
ao TXA100 através de um tablet
(iOS ou Android), usando a App
gratuita “easy tool” a instalar.
Como alternativa poderá ligar-se
usando um PC (Wi-Fi ou cabo de
rede), usando o software “easy
tool” a instalar.

Designação

Características

Ref.

Kit Configurador KNX Easy:

ligações:
- Bus 30V DC
- 230V  50Hz

TXA100

Simplicidade:
A programação, fácil de realizar,
é baseada em menus e símbolos
intuitivos.
A colocação em serviço
é bastante rápida, com a
vantagem de criar em simultâneo
o ficheiro de projecto para usar
no sistema de visualização e
comando domovea.

novo

inclui:
1 x borne ligação Bus KNX
1 x borne ligação RJ45
1 x Configurador KNX Easy
TJA665
1 x fonte de alimentação TXA114
1 x cabo Ethernet
1 x Access Point Wi-Fi
TXA100
não incluído:
Acoplador de media TR131

ligação Bus / Wi-Fi
memória interna para 10
projectos
projectos existentes podem ser
guardados / restaurados via uma
memória USB
compatível com tablets iOS e
Android - independentemente do
tamanho do ecrã

Aplicação “easy tool”

- via Google Play Store (Android)
- via Apple App Store (iOS)

novo

Kit Configurador KNX Easy:

ligações:
- Bus 30V DC
- 230V  50Hz

TJA665

ligação Bus / Wi-Fi
memória interna para 10
projectos
TJA665

projectos existentes podem ser
guardados / restaurados via uma
memória USB
compatível com tablets iOS e
Android - independentemente
do tamanho do ecrã

13

tebis KNX

tebis easy link
Kit Conﬁgurador KNX Easy - TXA100

tebis easy link
Produtos de base e acessórios
Fontes de alimentação KNX
indispensável ao funcionamento
dos produtos ligados ao Bus
KNX, fornece os 30V DC do
sistema.
É necessário prever uma fonte
de alimentação por cada linha
Bus.

Concentrador RF
permite aumentar o número de
produtos “rádio unidireccionais”
numa instalação mista (Bus/RF).
Concentra numa única entrada
Bus todos os emissores rádio
que tenham a mesma função.

Repetidor RF
permite repetir os sinais rádio
KNX. Utilização: para grandes
distâncias entre o emissor e
receptor rádio ou em ambientes
com perturbações RF.

Acoplador de media:
faz de interface entre os
produtos que comunicam
por cabo Bus KNX e os que
comunicam por rádio.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Fontes de alimentação KNX

alimentação: 230V  50Hz

fornecem a tensão de
alimentação do sistema, prever
uma fonte por cada linha Bus

tensão de saída:
30V DC TRS com protecção
contra curto-circuitos
1x 30V KNX / 320mA

4

TXA111

1x 30V KNX / 620mA

4

TXA112

2 saídas:
- 1x 30V KNX / 320mA
- 1 x 24V DC / 640mA

4

TXA114

2 saídas:
- 2 x 30V KNX / 320mA

4

TXA116

tensão secundária: 24V DC
potência nominal: 1A / 24VA
bornes PZ2

4

TGA200

䡺 caracetrísticas técnicas,
ver pág. 73 a 122

TXA112
novo

Fontes de alimentação 24V DC

TXA116

fornecem uma tensão auxiliar
necessária ao funcionamento de
alguns produtos KNX (estação
meteorológica, Router IP/KNX,
servidor domovea, etc.)

Acoplador de media RF

alimentação: Bus KNX 30V DC
frequência: 868,3MHz
produto bidireccional
dimensões: 111 x 51 x 18mm

TR131A

Concentrador RF
- 24 canais (easy link)
- 32 entradas (system link)
A cada canal é possível associar
um máximo de 24 entradas, de
diferentes emissores RF

alimentação: Bus KNX 30V DC
frequência: 868,3MHz
produto bidireccional
dimensões: 203 x 77 x 26,5mm

TR351A

Repetidor RF
a utilizar em caso de dificuldade
de comunicação, este produto
repete as mensagens rádio

alimentação: 230V
frequência: 868,3MHz
dimensões: 111 x 51 x 18mm

TR140A

permite a transmissão das
mensagens entre produtos
ligados ao Bus e os produtos
puramente RF (radiofrequência)
TGA200

permite programar produtos
rádio KNX via ETS, através de
um plug-in

TR131A

TR531A
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tebis easy link
Produtos de base e acessórios

tebis KNX

Acoplador de linhas KNX
Necessário em instalações com
mais de uma linha KNX. Prever
uma fonte de alimentação KNX
por cada linha.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Acoplador de linhas

alimentação: Bus KNX 30V DC,
ligação da linha principal e
secundária ao produto através
de bornes de ligação TG008
(fornecidos com o produto)

2

TYF130

- permite a extensão de linhas
e repete as mensagens
- necessário em instalações com
mais de 1 linha Bus KNX (prever
uma alimentação adicional)
TYF130

Cabo Bus KNX
EIB-Y (ST) Y x 2 x 2 x 0,8mm
isolado a 4kV, este cabo permite
a montagem, na sua vizinhança,
de condutores de baixa tensão

comprimento 100m

TG018

comprimento 500m

TG019

Bornes de ligação ao Bus KNX
(embalagem = 50 peças)

4 ligações possíveis por borne

TG008

TG018

TG018

permitem realizar:
- derivações do Bus
- a ligação de produtos TX por
encaixe

capacidade de ligação:
0,6 a 0,9mm condutor rígido
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systo KNX
A aparelhagem mural KNX para aplicações terciárias
A gama systo KNX completa a oferta KNX da Hager.
Primeira gama de aparelhagem Hager KNX concebida especificamente para aplicações terciárias,
a systo KNX propõe uma associação inédita entre a inteligência integrada e o design.
Trata-se de aparelhagem modular, de formato 45x45mm, que se adapta a vários tipos de montagem:
encastrada, em superfície, em calhas, etc.
Equipada com sinalizadores LED RGB, permite a visualizção dos estados das saídas usando 9
cores diferentes. A sonda de temperatura integrada permite medir a temperatura em cada zona
individualmente.
Esta gama permite facilmente introduzir todas as funções KNX em projectos terciários.

Vantagens para si

Características técnicas

• Instalação fácil.

• 2, 4 ou 6 teclas.

• Compatível com programação easy link.

• Com ou sem sinalizadores LED RGB + receptor IV como opção.

• Escolha das cores dos LED’s dos sinalizadores.

• Sensor de temperatura integrado.

• Porta-etiquetas central retro-iluminado.

• Fornecidos com capa de protecção.
• Fixação por parafusos ou por garras.
• Besouro integrado para facilitar a localização do produto
durante a programação

mais
vantagens
1

Um produto, 3 funções

2

Sinalizadores LED RGB

- comando + indicação de estado
- medição da temperatura
- iluminação de presença.

- indicação de estado via LED‘s nas
teclas, com 9 cores disponíveis.

3

3 cores para as teclas

4

Retroiluminação regulável

Branco, alumínio e preto, de modo
a que se possa adaptar a todos os
ambientes.

Intensidade regulável para iluminação
de presença ou balizagem.

tebis easy link
systo KNX - aparelhagem mural 45x45mm
Os botões de pressão systo
KNX são sensores KNX que se
distinguem pela riqueza funcional,
design puro e simplicidade de
ligação.

De facto, tratam-se de botões
de 2, 4 ou 6 teclas com ou sem
sinalizadores, que se instalam
em calhas ou caixas de
aparelhagem, e que apenas
são ligados ao Bus KNX.

Isto traduz-se num elevado
ganho de tempo na colocação
em serviço.
As funções atribuídas a cada
uma das teclas são livremente
programáveis, podendo ser
alteradas.

Designação

Características

Botões de pressão systo KNX

alimentação: Bus KNX 30V DC

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- forçagem
- cenários
- sonda de temperatura

Cor

Ref.

2 teclas

branco
preto
alumínio

WST302
WST302N
WST302T

4 teclas

branco
preto
alumínio

WST304
WST304N
WST304T

6 teclas

branco
preto
alumínio

WST306
WST306N
WST306T

2 teclas

branco
preto
alumínio

WST312
WST312N
WST312T

4 teclas

branco
preto
alumínio

WST314
WST314N
WST314T

6 teclas

branco
preto
alumínio

WST316
WST316N
WST316T

branco
preto
alumínio

WST324
WST324N
WST324T

preto

EE809

novo

WST302

novo

Botões de pressão systo KNX
com sinalizadores LED

WST316

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- forçagem
- cenários
- sonda de temperatura
- porta-etiquetas luminoso
- sinalização, indicação de
estado por tecla (9 cores)

alimentação: Bus KNX 30V DC

novo

Botões de pressão systo KNX
com sinalizadores LED e
receptor IV

WST324

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- forçagem
- cenários
- sonda de temperatura
- porta-etiquetas luminoso
- sinalização, indicação de
estado por tecla (9 cores)
- 12 canais por infravermelhos
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4 teclas
os códigos dos produtos IV KNX
estão disponíveis para consulta.
Assim, é possível comandar
a instalação KNX através da
maior parte dos telecomandos
universais IV

Telecomando IV
6 canais

- alimentação:
pilha 3V CR2032 (incluída)
- 6 teclas/canais
- alcance: 8m

Garras

garras amovíveis

WK696

garras compridas amovíveis

WK697

EE809

WK696

alimentação: Bus KNX 30V DC

tebis easy link
systo KNX - aparelhagem mural 45x45mm
de movimentos em caso de
luminosidade ambiente inferior
ao nível regulado.

Principais aplicações:
corredores, escadas, WC,
armazéns, …

Designação

Características

Cor

Ref.

Detectores de movimento
2 canais

alimentação: Bus KNX 30V DC

branco

WST502

regulação no produto:
- potenciómetro luminosidade de
5 a 1000 Lux + modo teste
- temporização ao desligar
regulável de 5 seg. a 30 min.
- regulação do ângulo de
detecção de 45° a 180° (2 lentes
de detecção)

preto

WST502N

alumínio

WST502T

tebis KNX

Os detectores de movimento
KNX são emissores de ordens.
Permitem o comando automático
da iluminação por detecção

novo

WST502

funções:
detector de movimento 180°
com função crepuscular.
Transmitem via Bus KNX
comando para iluminação,
estores, ventilação ou de
aquecimento.
Possibilidade de comando
temporizado ou impulsional
canal 1: (iluminação)
- comando em função da
detecção de movimento e da
luminosidade

- botão de pressão:
auto/on forçado/off forçado
- sinalizadores amarelo,
encarnado, verde
- zona de detecção: até 10m

canal 2: (vigilância)
- comando em função da
detecção de movimento
(sinalização, aquecimento,
ventilação)
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tebis easy link
Sensores binários de encastrar e modulares
Estes interfaces permitem o
envio, através do Bus KNX,
de diversas informações
necessárias para realizar o
comando e gestão de uma
instalação KNX.
Sensores binários de encastrar:
A ligar a contactos livres de
potencial NA/NF, provenientes

de orgãos de comando
convencionais (botões de
pressão, interruptores,
termóstatos, programadores
horários, …). Devido às suas
dimensões reduzidas, estes
equipamentos podem ser
instalados em caixas de
aparelhagem fundas.

Sensores binários modulares:
Podem ser ligados a contactos
230V AC NA/NF, provenientes
de orgãos de comando
convencionais (botões de pressão,
interruptores, termóstatos,
programadores horários, …).
Devido ao seu formato, estes
equipamentos devem ser
instalados no quadro eléctrico.

Módulo de entradas universal
TXA306:
Comparado com TXA304 ou
TXA310, este módulo permite
adicionalmente funções de
contagem impulsional e
possibilidade de receber
contactos livres de potencial
ou 24… 230V AC/DC.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Módulos de entradas de
encastrar

alimentação: Bus KNX 30V DC
- 2 entradas para contactos
livres de potencial

TXB302

- 4 entradas para contactos
livres de potencial

TXB304

- 2 entradas + 2 saídas por LED
(não fornecidos)

TXB322

- 4 entradas + 4 saídas por LED
(não fornecidos)

TXB344

Kit 4 LED’s

- cor: vermelho
- Ø 5mm

TG308

Módulos de entradas 230V

alimentação: Bus KNX 30V DC

funções:
- permite a ligação de contactos
tipo interruptor ou botões de
pressão com sinalizador
(máx. 10mA)
- visualização do estado de cada
entrada,
- possibilidade de simular o
estado de cada entrada (selector
na posição )

- 4 entradas 230V AC

4

TXA304

- 10 entradas 230V AC

6

TXA310

Módulos de 6 entradas
universais

alimentação: Bus KNX 30V DC
6

TXA306

a.35 x l.38 x p.12mm
funções:
- permitem a ligação de
contactos livres de potencial
- todos os comandos são do
tipo TRS (Tensão Reduzida de
Segurança)

TXB302

montagem:
estes produtos são colocados
por trás do mecanismo de
comando tradicional (botão
de pressão ou interruptor),
no interior de uma caixa de
aparelhagem funda (mín. 40mm)

novo

Ref.

TXB322
TG308

TXA304

- 6 entradas universais

TXA306
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- gestão de 6 entradas, com
detecção automática do tipo de
entrada ligada (livre de potencial,
24 - 230V)
- função de contagem.
As 6 entradas podem ser
utilizadas em funções de
contagem (contador 1, 2 ou 4
bytes com regulação de limites,
reposição a zero, emissão
periódica, …)

Programador horário 2 canais
este produto permite controlar
o funcionamento de circuitos
de iluminação, aquecimentos,
estores, aparelhos domésticos,
tomadas comandadas, …, de
modo a aumentar o conforto e a
economizar energia.

Características:
- programador semanal
- 56 passos disponíveis
- possibilidade de programar
impulsos (1 seg. a 30 min.)
- mudança automática de
horário verão/inverno.

Programação horária por PC
• EG005:
- cópia ou gravação do
programa
- forçagens temporárias
- forçagens permanentes
• EG003G:
- programação horária via PC
• EG004 para:
- bloqueio do funcionamento do
teclado.

Interruptor crepuscular
destinado ao comando
automático de circuitos de
iluminação interior e exterior
ou de estores/persianas
motorizadas em função da
luminosidade ambiente.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Programador horário 2 canais
semanal

alimentação: Bus KNX 30V DC

2

TXA022

tebis KNX

tebis easy link
Interruptores crepusculares e programadores horários

Principais aplicações:
iluminação exterior, salas de
aulas, escritórios, parques de
estacionamento, vitrines de
lojas, …

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- controlo de temperatura
- cenários
- função Master/Slave
TXA022
Chave de bloqueio

chave amarela: para evitar
manuseamento indesejados

EG004

Chave de programação

chave cinzenta: permite guardar
um programa; a chave é
fornecida sem programa

EG005

Interface e aplicação de
programação

para a criação de programas
através de um PC e transferência
das informações do PC para as
chaves

EG003G

alimentação: Bus KNX 30V DC
- sensibilidade: 2 gamas
• 2 a 200 Lux
• 200 a 20000 Lux
- comutador Auto/Manu/Teste
- potenciómetro de regulação
Lux
- sinalizador de ultrapassagem
do limite
- distância máx. sonda - TXA025:
100m

TXA025

sonda de encastrar fornecida
com cabo 1m (2 x 0,75䡺)

EE002

sonda saliente
ligação 0,75 a 4䡺

EE003

EG004

EG005

permite a transferência do
programa do PC para a chave

Interruptor crepuscular

EG005

funções:
- comando de circuitos de
iluminação (On, Off, variação),
estores ou persianas motorizadas,
em função da luminosidade
ambiente,
- medição da luminosidade via
sonda EE002 ou EE003
A informação da sonda ligada a
um TXA025 pode ser partilhada,
via Bus, com vários TXA025
TXA025
Sondas crepusculares
para TXA025

EE002

EE003
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tebis easy link
Detectores de presença de encastrar
Detectores de presença de
encastrar:
Concebidos para o comando
automático da iluminação,
aquecimento ou ventilação,
em função da detecção de
movimentos e luminosidade
ambiente.

Graças aos seus sensores
integrados, estes produtos são
capazes de detectar movimentos
de grande amplitude (zona de
detecção periférica) e movimentos
de menor amplitude (pessoa
a trabalhar à secretária) numa
zona mais restricta.

Características das versões de
encastrar:
- possibilidade de ligar um botão
de comando
- nível de luminosidade
regulável: 5 a 1000 Lux
- regulações por potenciómetros
ou via telecomando IV
- diâmetro para instalação:
60mm
- modo de teste

- zona de detecção: Ø 7m
- altura de instalação: 2,5 - 3,5m
- 2 modos de funcionamento:
modo de presença (automático)
ou modo ausência (modo
semi-automático)
- possível utilizar telecomandos
EE807/EE808
- ligação directa ao Bus KNX
䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

Designação

Características

Ref.

Detector de presença 360°
monobloco KNX simples

alimentação: Bus KNX 30V DC

TCC510S

permite a detecção de presença
e comando de circuitos on/off
via Bus KNX

regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1000 Lux,
- temporização de 5 seg. a 8h,
altura de instalação: 2,5m
área de detecção: Ø 7m

TCC510S

Telecomandos infravermelhos
permite a regulação dos
parâmetros e comando dos
detectores de presença TCC5xx

EE807

telecomando para
parametrização
permite ao instalador definir:
- nível de luminosidade (Lux)
- temporizações
- modo automático/semi-auto.
- modo de entrada em
funcionamento
- célula activa/inactiva

EE807

telecomando para comando
permite ao utilizador:
- ligar/desligar a iluminação
(toques breves nas teclas on/off)
- variar a iluminação (toques
longos nas teclas on/off)
- activar cenários/níveis de
iluminação pré-definidos, via
as teclas 1-4

EE808

dimensões: diâmetro 75x67mm

EEK005

EE808

Caixa para montagem saliente
para detector de presença de
encastrar

EEK005
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tebis easy link
Detectores de presença salientes
rectangular de maiores
dimensões.
Permitem uma detecção menos
sensível na zona periférica
(movimentos de grande
amplitude) e uma detecção
mais sensível na zona por baixo
do detector (movimento de
pequena amplitude).

Características das versões
salientes:
- nível de luminosidade regulável:
5 a 12000 Lux
- altura de instalação: 2,5 - 3,5m
- zona de detecção: 18x9m
- modo teste
- sensores orientáveis a 90°
para melhor adaptar a zona de

Designação

Características

Ref.

Detector de presença 2 canais
on/off

alimentação: Bus KNX 30V DC
regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1200 Lux,
- temporização iluminação,
- temporização presença
zona de cobertura: 13x7m

TX510

canal 1: presença + luminosidade
- comando em função da
presença e da luminosidade
- temporização ao desligar
regulável de 1 a 30 minutos
TX510

TXC511

detecção à configuração do local
- função master/slave
- acessório para montagem
saliente: EE813
䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

tebis KNX

Detectores de presença
salientes:
Concebidos com o mesmo
objectivo dos detectores de
presença de encastrar, estes
equipamentos destacam-se
por estarem equipados com
2 sensores alinhados, o que
lhes permite cobrir uma área

dimensões do detector:
diâmetro 110mm x a.31mm

canal 2: presença
- comando unicamente em
função da presença (sinalização,
aquecimento, ventilação)
- temporização ao desligar
regulável de 0,5 a 60 minutos

Detector de presença com
regulação de iluminação
1 canal
associado a variadores tebis,
o produto permite manter num
espaço, uma luminosidade
constante enquanto for
detectada presença e
independentemente das
variações de luminosidade
natural

alimentação: Bus KNX 30V DC
regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1200 Lux,
- temporização iluminação,
zona de cobertura: 13x7m

Acessório para montagem
saliente (branco)
caixa para montagem saliente
dos detectores de presença

dimensões:
diâmetro 40 x p.45mm

TXC511

dimensões do detector:
diâmetro 110mm x a.31mm
modos de funcionamento a
definir por selector:
- modo 1: regulação inactiva (é
apenas explorada a informação
sobre a presença)
- modo 2: regulação activa,
com definição do nível de
luminosidade desejado através
do potenciómetro do produto
- modo 3: regulação activa, com
possibilidade de alterar o nível
de luminosidade desejado por
apoio prolongado no BP
comunicante

EE813

EE813
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tebis easy link
Indicador de consumos
Indicador de consumos KNX:
O indicador de consumos KNX
é uma solução fácil de
implementar para melhorar a
eficiência energética do sistema.
Foi concebido para medir o
consumo de energia total e por
fases.

TE332

TE331

EK028

Podendo ser integrado no sistema
de comando e visualização
domovea da Hager, permite
verificar o consumo de 3 circuitos
até 90A, em instalações
monofásicas ou trifásicas.
Pode ser adquirido com ou sem
os toros de medição.

Acessórios:
- sonda de temperatura interior
- sonda de temperatura exterior
- toros de medição.

Designação

Características

Indicador de consumos KNX

alimentação: Bus KNX 30V DC
corrente máxima: 90A

- 3 canais para medição de
energia
- 1 canal de temperatura
(permite a ligação da sonda
de temperatura exterior EK088
ou da sonda de temperatura
ambiente EK089)
- 1 entrada de selecção da tarifa
(T1 ou T2)

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

fornecido com 3 toros de
medição

6

TE332

fornecido sem toros de medição

6

TE331

precisão: 2,4 a 5% a 25°C, de
200mA a 90A
por canal, estão disponíveis as
seguintes informações:
- potência instantânea
- energia total por tarifa
- energia parcial por tarifa
- tensão

Toros de medição para
indicador de consumos KNX

razão de transformação:
1850/1A

EK028

Sondas de temperatura para
Indicadores de consumo KNX

sonda de temperatura exterior

EK088

a associar a TE332 ou TE331

dimensões: 131,4x48x41,3mm
gama de T.ª: -30 a +70°C
IP55
comprimento de cabo máx.: 50m
sonda de temperatura ambiente

EK088

EK089
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tebis easy link
Estação meteorológica Easy KNX e anemómetro
Vantagens:
• produto compacto com ligação
directa KNX
• sensores integrados para:
- velocidade de vento
- luminosidade
- função crepuscular
- temperatura
- chuva

Funções especiais:
automatismo para gestão
automática de estores/persianas
de um máximo de 4 fachadas
• função sombreamento por
fachada
• função poupança de energia,
por controlo da temperatura

Designação

Características

Ref.

Estação meteorológica Easy
KNX:

alimentação: 24V DC,
por TGA200 ou TP110

TXE530

permite medir:
- luminosidade
- temperatura exterior
- velocidade do vento

outras funções:
- regulação de um ou vários
níveis por grandeza
- função sombreamento para
4 fachadas no máximo

TXE530
detecta:
- chuva
- mudanças dia / noite
Recebe por sinal GPS a data
e hora. Calcula a posição exacta
do sol (azimute e elevação) a
partir das coordenadas do local.
Os valores medidos são
transmitidos via Bus KNX no
formato de 1 bit ou de 2 x 8 bits

Anemómetro
protege os estores e persianas
em caso de ventos fortes,
provocando um comando de
subida forçada.

modos de fixação:
- directamente sobre um mastro
- mural, através de suporte TG353
- mural, através de suporte TG354

Fonte de alimentação para
TG053A

- tensão de alimentação:
230V AC 50Hz
- saída:
tensão 24V DC ±3%
corrente 0,25A máx.
- 2 condutores brancos + 1
condutor amarelo, comprimento
150mm: saída 24V DC
- IP54
- dimensões: 50x50x24mm

TP110

Suportes para Estação
meteorológica Easy KNX

- braço articulado
- comprimento: 400mm
- junta regulável
- cor similar a RAL 9016
- parafusos de aperto fornecidos

TG353

- junta articular
- cor cinzento claro

TG354

Anemómetro

alimentação: 230V  50Hz

TG050

protege os estores no caso da
velocidade do vento ultrapassar
o valor regulado

nível de detecção:
- regulável de 5 a 55km/h
- contacto de saída NA
230V - 4A

TP110

TG353

TG353

interior via exposição/ocultação
da luz solar.

composição:
anemómetro + caixa electrónica

a associar ao sistema KNX via
um módulo de entradas 230V

TG050
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tebis KNX

Estação meteorológica Easy
KNX:
Sistema completo de aquisição,
processamento e transmissão
de informações meteorológicas,
equipado com receptor GPS
integrado.

Actuadores binários TXA/TXM
A eficácia máxima com actuadores poderosos
A Hager desdobra a sua oferta de actuadores binários Easy. Desta forma põe à disposição duas gamas
de produtos, que diferem apenas nas características físicas.
A gama TXA destaca-se pelo hardware «topo de gama», com um botão de comando manual por cada
canal, assim como sinalizador de estado integrado. As ligações são feitas por bornes de ligação rápida.
Estão disponíveis produtos com 4, 6, 8 ou 10 canais.
Os produtos TXM conseguem disponibilizar um maior número de canais (16 ou 20), numa caixa
compacta, assegurando uma poupança de espaço no quadro eléctrico. De modo a diminuir a largura
dos produtos, estes são equipados com um botão de comando manual e respectivo sinalizador de
estado por cada 2 saídas, sendo a selecção feita por um comutador. Possui também um consumo
em standby muito reduzido e ligações por bornes de parafuso.

Vantagens para si

Características técnicas

• Ligações rápidas (TXA).

• Produtos com 4 a 20 canais.

• Dimensões compactas (TXM).

• Actuadores binários para iluminação e/ou estore.

• Vasta gama de funcionalidades disponíveis.

• Botões de comando e sinalizadores de estado.

mais
vantagens
1

Uma gama completa

2

Polivalência

- 4, 6, 8, 10, 16 ou 20 canais.

Em cada produto é possível
definir a função dos canais, para
realizarem funções de iluminação
ou estores.

3

Controlo total

4

Easy link

Botões para comando manual, com
sinalizadores de estado integrados.

Programação Easy KNX de acordo
com o standard KNX, por meio
do Kit Configurador Easy KNX TXA100.

tebis easy link
Actuadores binários
Actuadores TXA e TXM
Estes módulos fazem parte do
sistema KNX da Hager e têm
como função o comando de
equipamentos, de acordo com
os comandos e informações
enviadas pelos módulos de
entradas e sensores KNX.
Os produtos TXA e TXM
oferecem as mesmas funções e
são compatíveis com o modo de

novo

configuração Easy do standard
KNX.
Os produtos TXM distinguem-se
por oferecerem um elevado
número de canais numa caixa
compacta. Graças à tecnologia
de ligação rápida e às ligações
transversais dos produtos, os
actuadores TXA garantem uma
cablagem mais simples e rápida.

Disponíveis no formato modular,
para instalação em calha DIN,
ou não modulares de pequenas
dimensões, estes dispositivos
destacam-se pela sua
polivalência. É possível escolher
a função que se pretende que
cada canal execute: iluminação
ou estores.

TXA: Produtos modulares,
para iluminação/estores, com
ligações rápidas e botão de
comando por canal.
TXB: Produtos não modulares,
de dimensões reduzidas, para
iluminação/estores.
TXM: Produtos modulares, para
iluminação ou estores, com
elevado número de canais.

Designação

Características

Larg. em ] Funções Ref.
17,5mm

Actuadores binários TXB
de encastrar

alimentação: Bus KNX 30V DC
dimensões: 44 x 43 x 22,5mm
contactos livres de potencial

para o comando de:
- iluminação on/off
- cargas controladas por um
contacto eléctrico
- estores/persianas

TXB601B

novo

TXA604D
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TXB601B

2 saídas - 6A

TXB602F

2 saídas - 6A + 2 entradas

TXB692F

funções:
- on/off
- forçagens
- função automatismo
- deslastragem
- comando manual
- indicação de estado
- comandos temporizados
- subir/descer/stop
- posicionamento lamelas
- alarme
- cenários
Actuadores binários TXA
modulares

alimentação: Bus KNX 30V DC
contactos livres de potencial

para o comando de:
- iluminação on/off
- cargas controladas por um
contacto eléctrico
- estores/persianas

4 saídas / 2 motores - 16A
cargas capacitivas

4

TXA604D

6 saídas / 3 motores - 10A

4

TXA606B

6 saídas -16A para comando
de aquecimento eléctrico

4

TXA206C

6 saídas / 3 motores - 16A
cargas capacitivas

4

TXA606D

8 saídas / 4 motores - 10A

6

TXA608B

8 saídas / 4 motores - 16A
cargas capacitivas

6

TXA608D

10 saídas / 5 motores - 10A

6

TXA610B

10 saídas / 5 motores - 16A
cargas capacitivas

6

TXA610D

funções:
- on/off
- forçagens
- função automatismo
- deslastragem
- comando manual
- indicação de estado
- comandos temporizados
- subir/descer/stop
- posicionamento lamelas
- alarme
- cenários

novo

TXM616D

1 saída - 10A

Actuadores binários TXM
modulares

alimentação: Bus KNX 30V DC
contactos livres de potencial

para o comando de:
- iluminação on/off ou cargas
controladas por um contacto
eléctrico

16 saídas / 8 motores - 16A
cargas capacitivas

8

TXM616D

20 saídas / 10 motores - 16A
cargas capacitivas

10

TXM620D

funções:
- on/off
- forçagens
- função automatismo
- deslastragem
- comando manual
- indicação de estado
- comandos temporizados
- cenários

tebis easy link
Actuadores para iluminação variável

novo

TXA661A

lâmpadas disponíveis no
mercado: incandescentes, de
halogénio, fluorescentes,
fluo-compactas, LED 230V, etc.
(ver páginas técnicas).
A gama de variadores KNX
easy link de saída directa conta
com produtos para potências de
300W ou 600W.

Conta ainda com um variador
com 3 canais, que apresenta um
funcionamento bastante flexível.
Através de um selector
poderemos definir a potência/
n.° de saídas a utilizar: 3x300W
ou 1x600W + 1x300W ou
1x900W.

Variadores 1/10V:
Para o comando de:
- transformadores e balastros
electrónicos variáveis 1/10V
- variadores convencionais
EV100 ou EV102 da Hager
- controladores de LED’s com
entrada de comando 1/10V.

Designação

Características

Larg. em ] Funções Ref.
17,5mm

Actuadores para iluminação
variável, saída directa

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230V 

para o comando de:
- iluminação variável

300W ou
(60W CFL/LED)

4

TXA661A

funções:
- on/off,
- variação relativa ou absoluta
- forçagens
- função automatismo
- deslastragem
- comando manual
- indicação de estado
- comandos temporizados
- cenários

600W ou
(120W CFL/LED)

4

TXA661B

3x300W (3x60W CFL/LED)
300W + 600W (60W + 120W)
1x900W (210W CFL/LED)

6

TXA663A

4x300W multifase
(4x60W CFL/LED)

8

TXA664A

Actuadores para iluminação
variável, saída 1 / 10V

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230 V 

para o comando de:
- iluminação variável

3 canais 1/10V + 1 contacto livre
potencial 16A AC1 por canal

4

TX211A

tebis KNX

Os actuadores para iluminação
variável ou variadores KNX
asseguram o comando de
circuitos de iluminação variável,
de acordo com as ordens
transmitidas pelo Bus KNX.
Os variadores universais de
saída directa permitem o
comando da maioria das

novo

TX211A

funções:
- on/off,
- variação relativa ou absoluta
- forçagens
- comando manual
- indicação de estado
- cenários
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tebis easy link
Actuadores estores/persianas
São interfaces de saída do
sistema tebis. Asseguram o
comando de estores, persianas
de lamelas, toldos, …
Estes produtos podem receber
comandos do tipo subir, descer,
forçagem para subir ou descer,
paragem e bloqueio,
provenientes dos produtos
de entradas.

novo

Todos os módulos de saídas
estão equipados com
sinalizadores, que indicam
o estado de cada saída e botões
de forçagem.

Designação

Características

Actuadores para estores/
persianas

alimentação: Bus KNX 30V DC
(230 V  opcional para versão
8 canais)

para o comando de:
- estores
- persianas de lamelas
- toldos

TXA624C

novo

TXA628C
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funções:
- subir/descer/stop,
- inclinação de lamelas
- forçagens
- função automatismo
- comando manual
- indicação de estado
- alarme
- cenários

Larg. em ] Funções Ref.
17,5mm

4 motores 230V - 6A

4

TXA624C

4 motores 24V - 6A

4

TXA624D

8 motores 230V - 6A

6

TXA628C

12 motores 230V - 6A

10

TXM632C

tebis easy link
Actuadores para controlo de temperatura

novo

Electroválvulas KNX:
Permitem a substituição
de válvulas termostáticas
clássicas e permite uma gestão
independente dos radiadores
a água quente.

Actuador para pavimento
radiante
instalado antes do colector
da água quente, controla
servomotores térmicos, que por
sua vez regulam o fluxo de água
quente que passa na tubagem,
de modo a aquecer o ambiente
via pavimento radiante.

Designação

Características

Ref.

Electroválvulas 230V

tensão de serviço: 230V 
tempo de abertura 0 - 100%:
3,5 min.
diâmetro: 42,5mm
altura: 64mm

EK723

EK724

para o controlo do fluxo de água
de sistemas de aquecimento a
água quente

tensão de serviço: 24V AC/DC
tempo de abertura 0 - 100%:
4,5 min.
diâmetro: 42,5mm
altura: 64mm

Adaptadores para
electroválvulas

para Danfoss, Giacomini
e M28x1,5

EK072

Actuador para electroválvulas
KNX 6 canais
instalado antes do colector
da água quente, controla as
electroválvulas, que por sua vez
regulam o fluxo de água quente
que passa na tubagem, de modo
a aquecer o ambiente via
pavimento radiante. Compatível
com equipamento: Oventrop,
Giacomini, Honeywell, Danfoss,
Sauteril

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230V 

TX206H

Electroválvulas KNX
para comandar um radiador a
água quente, a electroválvula
substitui a cabeça termostática
clássica.
É fornecido um conjunto de
adaptadores para permitir a
utilização de válvulas das marcas
Danfoss RA, Heimeier, Honeywell,
Braukmann, Landis & Gyr, Herb,
Oventrop, Onda, Giacomini.
As electroválvulas KNX estão
disponíveis em duas referências,
sendo diferenciadas por uma
permitir o comando local da
temperatura no próprio produto

alimentação: Bus KNX 30V DC

para o controlo do fluxo de água
de sistemas de aquecimento a
água quente

EK723

Electroválvulas 24V AC/DC

tebis KNX

Electroválvulas:
Permitem o controlo do caudal
de água quente de sistemas
de aquecimento por pavimento
radiante (associado a um
actuador tipo TX206H).

novo

EK072

- 6 canais para comando de
servomotores termicos a 24V,
normalmente fechados,
- saídas por Triac para um
funcionamento silencioso,
- instalação saliente junto do
colector de água quente

TX206H

TX501

TX501

- calibração automática
- indicação da posição da
válvula por 5 LED’s,
- servomotor sem regulação,
Especificações do TX502:
- servomotor com regulação,
funciona autonomamente, sem
um termóstato adicional
- transmissão da temperatura
ambiente,
- 2 botões de regulação da
temperatura +/- 2°C

TX502

TX502
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tebis easy link
Emissores rádio KNX
Os emissores rádio KNX permitem
adicionar ou multiplicar facilmente
os pontos de comando, sem ser
necessário alterar cablagem ou
abrir roços.
Características gerais:
- emissores unidireccionais
durante a utilização e
bidireccionais durante a

configuração
- frequência: 868,3 MHz
- indicação de pilha fraca
- duração média de vida: 5 anos
- alcance: 100m em espaço
aberto, 30m em interiores.

Detectores rádio
Podem ser usados em locais
onde não esteja disponíveis
cabos de alimentação, podendo
comandar cargas através do seu
contacto de saída de 10A AC1.

Telecomandos KNX:
Disponíveis em versões com 2,
4, 6 e 18 canais.

Características:
- disponível nas versões a pilhas
ou solar,

Designação

Características

Módulos de entradas de
encastrar rádio KNX

2 entradas para contactos livres
de potencial

funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenários

alimentação por pilha lítio
CR1/2 AA 3V
autonomia: 5 anos
dimensões : Ø 51 x 16mm

TRB302A

alimentação 230V AC
dimensões: Ø 53 x 27mm

TRB302B

TRB302A

Telecomandos rádio KNX
funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário
TRB302B

Pilhas de substituição

TU402

- ângulos de detecção: 220°,
- emissores unidireccionais em
funcionamento bidireccionais em
configuração,
- frequência: 868,3MHz rádio
KNX,
- alcance: 100m em campo
aberto,
- fornecido com 3 pilhas 1,5V.

Cor

Ref.

alimentação: pilha lítio
2 x CR2430 3V DC
autonomia: 3 anos
2 teclas - tipo porta-chaves

branco/cinza

TU402

4 teclas - tipo porta-chaves

branco/cinza

TU404

6 teclas

branco

TU406

7 teclas, 18 canais

azul escuro

TU418

pilha CR2430 3V
(para TU402/404/406/418)

TG401

pilha CR1/2 AA 3V
(para TRB302A)

TG402

alimentação: 2 x AAA LR03 1,5V
- nível de protecção solar
regulável se luminosidade
> 1500 lux
- nível crepuscular regulável
se luminosidade < 500 lux
- com 2 potenciómetros
- com LED de indicação
- com ventosa

TRC321B

alimentação: 2 x AAA LR03 1,5V
- com modo automático e
manual
- com LED de indicação
- possibilidade de ligação de
contactos adicionais

TRC301B

contacto adicional saliente de
abertura, com ligação por cabos,
branco, contacto NF

D8924

contacto adicional universal de
abertura, protegido, com ligação
por cabos, branco, contacto NF,
cabo de 1m fornecido

D8931

TG401
Detector de luminosidade
rádio KNX
funções:
- subir/descer + lamelas
- estados

TRC321B
Detector magnético rádio KNX
funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenários

TRC301B
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Detectores de fumo
Detectores destinados à
protecção contra incêndios de
zonas interiores de habitações.
Do tipo óptico (fotoeléctrico),
são adaptados à detecção de
incêndios de progressão lenta.
Funções:
- sinal acústico para indicação
de alarme, pilhas fracos e
anomalia do produto

Detectores de calor
São o complemento ideal aos
detectores de fumo, pois
podem instalar-se em zonas
problemáticas, tais como
cozinhas ou WC onde existem,
normalmente, fumos e vapores.
Estes detectores são sensíveis
valores excessivos de temperatura
e a alterações bruscas de
temperatura.
Funções:
- sinal acústico para indicação

de alarme, pilhas fracas e
anomalia do produto
- fornecido com capa protectora
contra poeiras, para utilização
durante os trabalhos de montagem
- possibilidade de desactivar
temporariamente (15 min.)
- activo 24/24h
- comunicação por KNX RF
Disponíveis com alimentação
a pilhas ou a 230V AC.
De acordo com a norma EN
14604:2005

Designação

Características

Cor

Ref.

Detectores de movimento
rádio KNX

- 220°
- altura de instalação: 2,5m
- nível de luminosidade: 5 a
1000 lux
- zona de detecção frontal: 16m
- zona de detecção lateral: 8m
alimentação:
3 x AAA piha LR03
- autonomia: 5 anos

branco
antracite

TRE520
TRE521

alimentação:
solar

branco
antracite

TRE530
TRE531

kit detector RF:
TRE520 + TRE201

branco

TRE720

1 tecla / entrada

branco

TRE301

2 teclas / entradas

branco

TRE302

funções:
- on/off, variation
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário

TRE520

novo

- fornecido com capa protectora
contra poeiras, para utilização
durante os trabalhos de montagem
- possibilidade de desactivar
temporariamente (15 min.)
- activo 24/24h
Disponíveis com alimentação a
pilhas ou a 230V AC, e versões
convencionais e KNX RF.
De acordo com a norma EN
14604:2005

novo

Botões de pressão IP55
rádio KNX

TRE301

funções:
- on/off, variation
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário
TRE301

alimentação:
2 x CR 2430 3,0V
- autonomia: 5 anos
- dimensões: 76 x 49 x 23mm
IP 55

novo

Detectores de fumo KNX
LED verde :
funcionamento normal
TRG511A

LED vermelho:
alarme incêndio ou anomalia
LED branco:
iluminação auxiliar em caso de
incêndio

- detectores de fumo óptico
- cobertura 50m2
- 85 dB a 1m
- comunicação KNX RF
(868MHz)
alimentação:
- 4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA/LR3)
- 230V AC/50Hz, autonomia 72h
por bateria interna

TG510A
TG511A

novo

Detectores de calor KNX
TG540A

LED verde :
funcionamento normal
LED vermelho:
alarme incêndio ou anomalia
LED branco:
iluminação auxiliar em caso
de incêndio

- detectores termovelocimétrico
- cobertura: 30m2
- 85dB a 1m
- comunicação KNX RF
(868MHz)
alimentação:
- 4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA LR3)
- 230V AC / 50Hz, autonomia
72h por bateria interna

TG540A
TG541A
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tebis easy link
Emissores rádio KNX

tebis easy link
Emissores rádio KNX
Projectores LED com detector
de movimento 220/360°
Permitem substituir rápida
e facilmente um aparelho de
iluminação. Desta forma tornam
o comando da iluminação
automático e baseado na
detecção de pessoas, e
permitem a poupança de
energia.

O detector de movimento
integrado é sensível a adiação
infravermelha, associada ao
calor emitido por corpos, e
permite o funcionamento
durante o dia e noite.

Designação

Características

Cor

Ref.

Projector LED com detector de
movimento 220/360° rádio KNX

alimentação: 230V AC 50/60Hz

branco

TRE600

novo

ângulo de detecção: 220/360°
projector LED IP55 equipado
com um detector de movimento

TRE600

comunicação RF KNX,
programação por quicklink,
easy link ou system link

potência LED: 60W (equivalente
300W halogéneo)
regulação crepuscular: 5 a
1000 lux
regulação da temporização:
5 seg. a 15 min.
frequência: 868,3MHz
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Receptores rádio KNX
Características:
- receptores bidireccionais
- frequência: 868,3MHz rádio
KNX.

Funções iluminação:
- ON/OFF (telerruptor)
- ON
- OFF
- ON/OFF (interruptor)
- temporizado
- forçagem ON
- forçagem OFF.

Designação

Características

Ref.

Receptor ON/OFF, de encastrar,
rádio KNX

1 saída ON/OFF
16A / 230V AC1

TRB201

Receptor variação, de encastrar,
rádio KNX

1 saída variação
200W / VA

TRB210

Receptor estores/presianas
de encastrar, rádio KNX

1 saída estores subir/descer
5A / 230V AC1

TRB221

Receptor ON/OFF IP55
saliente, rádio KNX

dimensões: 150x85x35mm

Funções persianas/estores:
- subir
- descer
- cenário
- subir/descer (interruptor)
- forçagem subir
- forçagem descer.

tebis KNX

Os receptores rádio KNX
realizam a função de interface
de potência para comandos
receptores eléctricos.

TRB201

TRB221

Receptor estores/persianas
IP55 saliente, rádio KNX

- 1 saída 10A / 230V AC1

TRE201

- 2 saídas 10A / 230V AC1

TRE202

dimensões: 150x85x35mm

TRE221

- 1 saída estores/persianas
subir/descer
10A / 230V AC1
TRE202
Receptor 1 entrada + 1 saída
IP55 saliente, rádio KNX

- 1 entrada 1 contacto livre de
potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRE400

Receptor 1 entrada + 1 saída
ON/OFF de encastrar, rádio
KNX

- 1 entrada 1 contacto livre de
potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRB501

Receptor 2 entradas + 1 saída
estores de encastrar, rádio
KNX

- 2 entradas para contactos livre
de potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRB521

Receptor 1 saída ON/OFF para
tomada, rádio KNX

- 1 saída 16A / 230V A AC1

TRC270D

dimensões: 98x54x70mm

TRC270D
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tebis system link
Actuadores poderosos, soluções incomparáveis
A gama de produtos tebis system link apresenta características únicas.
A programação deverá ser realizada pelo software ETS, que permite explorar todas as funções
disponíveis no mundo do KNX para executar instalações de maiores dimensões ou mais exigentes.
A lista de funções disponibilizadas pelos produtos system link é a mais completa do mercado,
permitindo executar qualquer tipo de projecto: residencial, terciário ou industrial.
A lista de aplicações é interminável: apartamentos ou moradias, escritórios, edifícios de serviços,
ginásios, complexos desportivos, escolas, lares, hospitais, hotéis, pousadas, museus, aeroportos, etc.
Seja qual for o tipo de instalação, ou o tamanho da mesma, a Hager oferece soluções inovadoras para
edifícios cada vez mais inteligentes.

Vantagens para si

Características técnicas

• Aplicações ETS mais completas do mercado, repletas de novas
funcionalidades.

• Programação exclusiva por ETS.

• Tempo de download reduzido devido à instalação de add-on.

• Actuadores binários com 4 a 10 canais, de 4 a 16A para cargas
capacitivas.

• Versões com elevado número de canais mas dimensões
reduzidas.

• Actuadores binário 6 canais de 16A para cargas capacitivas
com medição de corrente.

• Comando manual das saídas no produto.

• Variadores universais para o comando de potência de 300
a 900W, incluíndo lâmpadas fluorescentes compactas e LED
variáveis.

• Sinalizador de estado para cada canal.
• Porta-etiqueta para identificação do produto/canais.

• Actuadores para estores/persianas com 4 ou 8 canais para
motores 230V ou 24V DC.

mais
vantagens
1

Standard internacional

2

Configuração por software

A oferta Hager é baseada no
standard KNX, que permite:
- evolutividade,
- perenidade,
- interoperabilidade.

ETS permite realizar previamente a
configuração, utilizando um PC. Ao
deslocar-se ao local da instalação,
bastará fazer download da
programação.

3

Inteligência integrada

4

Uma configuração
ergonómica e documentada

Cada produto KNX da Hager
foi pensado para optimizar as
performances globais da instalação.

As bases de dados ETS dos
produtos foram concebidas
de forma a poupar tempo na
parametrização e download.

tebis system link
Produtos de base e acessórios
Fontes de alimentação KNX
indispensável ao funcionamento
dos produtos ligados ao Bus
KNX, fornece os 30 V DC do
sistema.
É necessário prever uma fonte
de alimentação por cada linha
Bus.

Concentrador RF
permite aumentar o número de
produtos “rádio unidireccionais”
numa instalação mista (Bus/RF).
Concentra numa única entrada
Bus todos os emissores rádio
que tenham a mesma função.

Repetidor RF
permite repetir os sinais rádio
KNX. Utilização: para grandes
distâncias entre o emissor e
receptor rádio ou em ambientes
com perturbações RF.

Acoplador de media:
faz de interface entre os
produtos que comunicam
por cabo Bus KNX e os que
comunicam por rádio.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Fontes de alimentação KNX

alimentação: 230V  50Hz

fornecem a tensão de
alimentação do sistema, prever
uma fonte por cada linha Bus

tensão de saída:
30V DC TRS com protecção
contra curto-circuitos
1 saída 30V / 320mA

4

TXA111

1 saída 30V / 620mA

4

TXA112

2 saídas
- 1 x 30V DC / 320mA
- 1 x 24V DC / 640mA

4

TXA114

2 saídas
- 2 x 30V DC / 320mA

4

TXA116

tensão secundário: 24V DC
potência nominal: 1A / 24VA
bornes PZ2

4

TGA200

TXA112
novo

Fonte de alimentação 24V DC

TXA116

fornecem uma tensão auxiliar
necessária ao funcionamento de
alguns produtos KNX (estação
meteorológica, Router IP/KNX,
servidor domovea, etc.)
Acoplador de media RF

TGA200

permite a transmissão das
mensagens entre produtos
ligados ao Bus e os produtos
puramente RF (rádio-frequência)

䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

alimentação: Bus KNX 30V DC
frequência: 868,3MHz
produto bidireccional
dimensões: 111 x 51 x 18mm

TR131A

alimentação: Bus KNX 30V DC
frequência: 868,3MHz
produto bidireccional
dimensões: 203 x 77 x 26,5mm

TR351A

alimentação: Bus KNX 30V DC
frequência: 868,3MHz
dimensões: 111 x 51 x 18mm

TR140A

permite programar produtos
rádio KNX via ETS, através de
um plug-in
Concentrador RF
- 24 canais (easy link)
- 32 entradas (system link)
A cada canal é possível associar
um máximo de 24 entradas, de
diferentes emissores RF
TR131A
Repetidor RF
a utilizar em caso de dificuldade
de comunicação, este produto
repete as mensagens rádio

TR351A
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tebis system link
Produtos de base e acessórios
Router IP/KNX:
Permite:
- extensão de uma instalação
KNX distribuída por vários
edifícios interligados por uma
rede IP,
- programação ETS local ou à
distância

Gateway EnOcean KNX
Interface bidireccional que
permite a troca de mensagens
RF entre produtos EnOcean e
produtos KNX

Interface IP:
O interface IP permite acesso
ao Bus KNX a partir de qualquer
ponto de acesso da rede de
dados IP, tanto localmente como
à distância.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Acoplador de linhas

alimentação: Bus KNX 30V DC,
ligação da linha principal e
secundária ao produto através
de bornes de ligação TG008
(fornecidos com o produto)

2

TYF130

alimentação: 24V AC/DC ou
via PoE

2

TH210

2

TYF120

- permite a extensão de linhas
e repete as mensagens
- necessário em instalações com
mais de 1 linha Bus KNX (prever
uma alimentação adicional)

tebis KNX

Acoplador de linhas KNX:
Necessário em instalações com
mais de uma linha KNX. Prever
uma fonte de alimentação KNX
por cada linha.

TYF130
Router IP/KNX
interliga o Bus KNX a uma rede
IP (LAN ou WAN)
- 1 botão e sinalizador de
endereçamento fisíco
- 5 LED’s de controlo da
comunicação

ligações:
- Bus 30 V DC
- rede: RJ45

TH210

Interface IP/KNX

alimentação: 24V AC/DC

- funciona como interface entre
linhas KNX e redes IP
- acesso ao Bus KNX via PC ou
outros dispositivos que utilizem
o protocolo Internet (IP)
- acesso ao Bus de qualquer
ponto da rede de dados, local
ou remotamente via modem
LAN modem
- KNXnet/IP de acordo com
especificações KNX:
KNXnet/IP, core, tunneling,
device management, até 4
ligações tunneling

ligações:
- Bus 30V DC
- rede: RJ45

Gateway EnOcean KNX

alimentação: Bus KNX 30V DC
consumo: 12mA
frequência: EnOcean, banda ISM
868,3MHz, ASK

novo

TYF120

novo

permite a comunicação
bidireccional RF entre produtos
EnOcean e produtos KNX
equipado com display, usado na
parametrização e diagnósticos
TYC120

TYC120

alcance: RF de 10 a 30m, em
espaços interiores (IP20)
montagem mural
dimensões: 81 x 81 x 25mm
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tebis system link
Produtos de base e acessórios
Interface USB / KNX
é principalmente utilizado para
ligar um PC ao Bus KNX, via
porta USB.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Interface USB/KNX

alimentação: via porta USB

2

TH101

Para endereçamento,
programação e diagnóstico
dos equipamentos KNX

ligações:
- PC: USB tipo A
módulo: USB tipo B

Cabo Bus KNX
EIB-Y (ST) Y x 2 x 2 x 0,8mm,
isolado a 4kV, este cabo
permite a montagem, na sua
vizinhança, de condutores de
baixa tensão

comprimento 100m

TG018

comprimento 500m

TG019

Bornes de ligação ao Bus KNX
(embalagem = 50 peças)
permitem realizar:
- derivações do Bus
- a ligação de produtos TX
por encaixe

4 ligações possíveis por borne
capacidade de ligação:
0,6 a 0,9mm condutor rígido

TG008

TH101

TG018

TG008
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Muito inteligente!
A nova aparelhagem
mural Berker KNX

Aparelhagem mural Berker KNX e tebis easy da Hager:
a combinação completa e perfeita!
Atraente, inteligente, versátil - é assim apresentada a nova gama de botões de pressão
KNX da Berker. Disponíveis em todas as séries de design conhecidas mas com um novo
coração e um novo espírito. Estes sensores são compatíveis com o sistema
tebis easy link e tebis system link da Hager, e desta forma podem ser conﬁgurados pelo
Conﬁgurador KNX Easy da Hager ou via ETS.

www.hager.pt

systo KNX
A aparelhagem mural KNX para aplicações terciárias
A gama systo KNX completa a oferta KNX da Hager.
Primeira gama de aparelhagem Hager KNX concebida especificamente para aplicações terciárias,
a systo KNX propõe uma associação inédita entre a inteligência integrada e o design.
Trata-se de aparelhagem modular, de formato 45x45mm, que se adapta a vários tipos de montagem:
encastrada, em superfície ou em calhas, etc.
Equipada com sinalizadores LED RGB, permite a visualizção dos estados das saídas usando 9 cores
diferentes. A sonda de temperatura integrada permite medir a temperatura em cada zona individualmente.
Esta gama permite, facilmente, introduzir todas as funções KNX em projectos terciários.

Vantagens para si

Características técnicas

• Instalação fácil.

• 2, 4 ou 6 teclas.

• Compatível com programação easy link.

• Com ou sem sinalizadores LED RGB + receptor IV como opção.

• Escolha das cores dos LED dos sinalizadores.

• Sensor de temperatura integrado.

• Porta-etiquetas central retro-iluminado.

• Fornecidos com capa de protecção.
• Fixação por parafusos ou por garras.
• Besouro integrado para facilitar a localização do produto
durante a programação.

mais
vantagens
1

Um produto, 3 funções

2

Sinalizadores LED RGB

- comando + indicação de estado
- medição da temperatura
- iluminação de presença.

- indicação de estado via LED‘s nas
teclas, com 9 cores disponíveis.

3

3 cores para as teclas

4

Retroiluminação regulável

Branco, alumínio e preto, de modo
a que se possa adaptar a todos os
ambientes.

Intensidade regulável para iluminação
de presença ou balizagem.

tebis system link
systo KNX - aparelhagem mural 45x45mm
Os botões de pressão systo KNX
são sensores KNX que se
distinguem pela riqueza funcional,
o seu design puro e simplicidade
de ligação.

De facto, tratam-se de botões
com 2, 4 ou 6 teclas com
ou sem sinalizadores, que se
instalam em calhas ou caixas de
aparelhagem, e que apenas são

ligados ao Bus KNX.
Isto traduz-se num elevado
ganho de tempo na colocação
em serviço.

As funções atribuídas a cada
uma das teclas são livremente
programáveis, podendo ser
alteradas.

Designação

Características

Cor

Ref.

Botões de pressão Systo KNX

alimentação: Bus KNX 30V DC

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- forçagem
- cenários
- sonda de temperatura

2 teclas

branco
preto
alumínio

WST302
WST302N
WST302T

4 teclas

branco
preto
alumínio

WST304
WST304N
WST304T

6 teclas

branco
preto
alumínio

WST306
WST306N
WST306T

2 teclas

branco
preto
alumínio

WST312
WST312N
WST312T

4 teclas

branco
preto
alumínio

WST314
WST314N
WST314T

6 teclas

branco
preto
alumínio

WST316
WST316N
WST316T

branco
preto
alumínio

WST324
WST324N
WST324T

preto

EE809

novo

WST302

novo

Botões de pressão Systo KNX
com sinalizadores LED

WST316

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- forçagem
- cenários
- sonda de temperatura
- porta-etiquetas luminoso
- sinalização, indicação de
estado por tecla (9 cores)

alimentação: Bus KNX 30V DC

novo

Botões de pressão Systo KNX
com sinalizadores LED e
receptor IV

WST324

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- forçagem
- cenários
- sonda de temperatura
- porta-etiquetas luminoso
- sinalização, indicação de
estado por tecla (9 cores)
- 12 canais por infravermelhos

alimentação: Bus KNX 30V DC
4 teclas

os códigos dos produtos IV KNX
estão disponíveis para consulta.
Assim, é possível comandar
a instalação KNX através da
maior parte dos telecomandos
universais IV

Telecomando IV
6 canais

- alimentação:
pilha 3V CR2032 (incluída)
- 6 teclas/canais
- alcance: 8m

Garras

garras amovíveis

WK696

garras compridas amovíveis

WK697

EE809

WST324
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tebis system link
systo KNX - aparelhagem mural 45x45mm
de movimentos em caso de
luminosidade ambiente inferior
ao nível regulado.

Principais aplicações:
corredores, escadas, WC,
armazéns, …

Designação

Características

Cor

Ref.

Detectores de movimento
2 canais

alimentação: Bus KNX 30V DC

branco

WST502

regulação no produto:
- potenciómetro luminosidade de
5 a 1000 Lux + modo teste
- temporização ao desligar
regulável de 5 seg. a 30 min.
- regulação do ângulo de
detecção de 45° a 180° (2 lentes
de detecção)

preto

WST502N

alumínio

WST502T

tebis KNX

Os detectores de movimento
KNX são emissores de ordens.
Permitem o comando automático
da iluminação por detecção

novo

WST502

funções:
detector de movimento 180°
com função crepuscular.
Transmitem via Bus KNX
comando para iluminação,
estores, ventilação ou de
aquecimento.
Possibilidade de comando
temporizado ou impulsional
canal 1: (iluminação)
- comando em função da
detecção de movimento e da
luminosidade

- botão de pressão:
auto/on forçado/off forçado
- sinalizadores amarelo,
encarnado, verde
- zona de detecção: até 10m

canal 2: (vigilância)
- comando em função da
detecção de movimento
(sinalização, aquecimento,
ventilação)
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tebis system link
Sensores binários de encastrar e modulares
Estes interfaces permitem o
envio, através do Bus KNX, de
diversas informações necessárias
para realizar o comando e gestão
de uma instalação KNX.
Sensores binários de encastrar:
A ligar a contactos livres de
potencial NA/NF, provenientes

de orgãos de comando
convencionais (botões de
pressão, interruptores,
termóstatos, programadores
horários, …). Devido às suas
dimensões reduzidas, estes
equipamentos podem ser
instalados em caixas de
aparelhagem fundas.

Sensores binários modulares:
Podem ser ligados a contactos
230V AC NA/NF, provenientes
de orgãos de comando
convencionais (botões de pressão,
interruptores, termóstatos,
programadores horários, …).
Devido ao seu formato, estes
equipamentos devem ser
instalados no quadro eléctrico.

Módulo de entradas universal
TXA306:
Comparado com TXA304 ou
TXA310, este módulo permite
adicionalmente funções de
contagem impulsional e
possibilidade de receber
contactos livres de potencial
ou 24… 230V AC/DC.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Módulos de entradas de
encastrar

alimentação: Bus KNX 30V DC
- 2 entradas para contactos
livres de potencial

TXB302

- 4 entradas para contactos
livres de potencial

TXB304

- 2 entradas + 2 saídas por LED
(não fornecidos)

TXB322

- 4 entradas + 4 saídas por LED
(não fornecidos)

TXB344

Kit 4 LED’s

- cor: vermelho
- Ø 5mm

TG308

Módulos de entradas 230V

alimentação: Bus KNX 30V DC

funções:
- permite a ligação de contactos
tipo interruptor ou botões de
pressão com sinalizador
(máx. 10mA)
- visualização do estado de cada
entrada,
- possibilidade de simular o
estado de cada entrada (selector
na posição )

- 4 entradas 230V AC

4

TXA304

- 10 entradas 230V AC

6

TXA310

Módulos de 6 entradas
universais

alimentação: Bus KNX 30V DC
6

TXA306

a.35 x l.38 x p.12mm
funções:
- permitem a ligação de
contactos livres de potencial
- todos os comandos são do
tipo TRS (Tensão Reduzida de
Segurança)

TXB302

montagem:
estes produtos são colocados
por trás do mecanismo de
comando tradicional (botão
de pressão ou interruptor),
no interior de uma caixa de
aparelhagem funda (mín. 40mm)

novo

Ref.

TXB322
TG308

TXA304

- 6 entradas universais

TXA306
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- gestão de 6 entradas, com
detecção automática do tipo de
entrada ligada (livre de potencial,
24 - 230V)
- função de contagem.
As 6 entradas podem ser
utilizadas em funções de
contagem (contador 1, 2 ou 4
bytes com regulação de limites,
reposição a zero, emissão
periódica, …)

tebis system link
Sensores analógicos
Dispõe de 4 canais independentes.
O número de saídas pode ser
aumentado, ao associar um
módulo de expansão de 4 canais.

A ligação entre produtos é
realizada através de um conector
dedicado.
O produto pode receber sinais
em tensão ou corrente.

Pode ser associado a vários
tipos de sensores, tais como
anemómetro, detector de chuva,
sensor de luminosidade,
crepuscular, temperatura ou
humidade.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Módulo 4 entradas analógicas
entradas programáveis
individualmente

alimentação: Bus KNX 30V DC
alimentação auxiliar: 24V DC

4

TYF784

4

TYF784E

tebis KNX

Módulos de entradas
analógicas
Permitem a ligação de sensores
analógicos, recebendo e
tratando os sinais recebidos.

novo

para a ligação de sensores
analógicos activos

entradas:
- tensão: 0-1; 0-10V DC
- corrente: 0-20; 4-20mA DC

necessita de alimentação auxiliar
de 24V DC
TYF784

possibilidade de aumentar
número de canais, adicionando
módulo de expansão TYF784E

novo

Módulo expansão 4 entradas
analógicas
permite aumentar o número de
canais (em múltiplos de 4) do
módulo de entradas analógicas

alimentação: Bus KNX 30V DC
alimentação auxiliar: 24V DC
entradas:
- tensão: 0-1; 0-10V DC
- corrente: 0-20; 4-20mA DC

ligação ao módulo de entradas
analógicas via conector dedicado
TYF784E
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tebis system link
Interruptores crepusculares e programadores horários
Programador horário 2 canais
este produto permite controlar
o funcionamento de circuitos
de iluminação, aquecimentos,
estores, aparelhos domésticos,
tomadas comandadas, …, de
modo a aumentar o conforto e a
economizar energia.

Características:
- programador semanal
- 56 passos disponíveis
- possibilidade de programar
impulsos (1 seg. a 30 min.)
- mudança automática de
horário verão/inverno.

Programação horária por PC
• EG005:
- cópia ou gravação do
programa
- forçagens temporárias
- forçagens permanentes
• EG003G:
- programação horária via PC
• EG004 para:
- bloqueio do funcionamento do
teclado.

Interruptor crepuscular
destinado ao comando
automático de circuitos de
iluminação interior e exterior
ou de estores/persianas
motorizadas em função da
luminosidade ambiente.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Programador horário 2 canais
semanal

alimentação: Bus KNX 30V DC

2

TXA022

Principais aplicações:
iluminação exterior, salas de
aulas, escritórios, parques de
estacionamento, vitrines de
lojas, …

funções:
- on/off, variação
- subir/descer
- controlo de temperatura
- cenários
- função Master/Slave
TXA022
Chave de bloqueio

chave amarela: para evitar
manuseamentos indesejados

EG004

Chave de programação

chave cinzenta: permite guardar
um programa; a chave é
fornecida sem programa

EG005

Interface e aplicação de
programação

para a criação de programas
através de um PC e transferência
das informações do PC para as
chaves

EG003G

alimentação: Bus KNX 30V DC
- sensibilidade: 2 gamas
• 2 a 200 Lux
• 200 a 20000 Lux
- comutador Auto/Manu/Teste
- potenciómetro de regulação
Lux
- sinalizador de ultrapassagem
do limite
- distância máx. sonda - TXA025:
100m

TXA025

sonda de encastrar fornecida
com cabo 1m (2 x 0,75䡺)

EE002

sonda saliente
ligação 0,75 a 4䡺

EE003

EG004

EG005

permite a transferência do
programa do PC para a chave

Interruptor crepuscular

EG005

funções:
- comando de circuitos de
iluminação (On, Off, variação),
estores ou persianas motorizadas,
em função da luminosidade
ambiente,
- medição da luminosidade via
sonda EE002 ou EE003
A informação da sonda ligada a
um TXA025 pode ser partilhada,
via Bus, com vários TXA025
TXA025
Sondas crepusculares
para TXA025

EE002
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EE003

Detectores de presença de
encastrar:
Concebidos para o comando
automático da iluminação,
aquecimento ou ventilação,
em função da detecção de
movimentos e luminosidade
ambiente.

Graças ao seus sensores
integrados, estes produtos são
capazes de detectar movimentos
de grande amplitude (zona de
detecção periférica) e movimentos
de menor amplitude (pessoa
a trabalhar à secretária) numa
zona mais restricta.

Características das versões de
encastrar:
- possibilidade de ligar um botão
de comando
- nível de luminosidade regulável:
5 a 1000 lux
- regulações por potenciómetros
ou via telecomando IV
- diâmetro para instalação: 60mm
- modo de teste

Designação

Características

Ref.

Detector de presença 360°
monobloco KNX simples
permite a detecção de presença
e comando de circuitos on/off
via Bus KNX

alimentação: Bus KNX 30V DC

TCC510S

Detector de presença 360°
monobloco KNX
permite o comando:
- directo, via relé 16A integrado
- via Bus KNX

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230V  para saída 16A

Detector de presença 360°
monobloco KNX DALI/DSI
permite o comando:
- directo, via saída DALI/DSI
integrada de um máx. de 24
dispositivos DALI/DSI
- via Bus KNX
- pode actuar como compensador
de luminosidade associado a
detector de presença

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230V  para saída DALI/DSI

Detector de presença 360°
monobloco KNX multi-canal
permite a regulação de 2 setpoints
de luminosidade, para o comando
de 2 circuitos independentes de
iluminação variável, via Bus KNX
- pode actuar como compensador
de luminosidade associado a
detector de presença

alimentação: Bus KNX 30V DC

Telecomandos infravermelhos

telecomando para
parametrização
permite ao instalador definir:
- nível de luminosidade (Lux)
- temporizações
- modo automático/semi-auto.
- modo de entrada em
funcionamento
- célula activa/inactiva

EE807

telecomando para comando
permite ao utilizador:
- ligar/desligar a iluminação
(toques breves nas teclas on/off)
- variar a iluminação (toques
longos nas teclas on/off)
- activar cenários/níveis de
iluminação pré-definidos, via
as teclas 1-4

EE808

dimensões: diâmetro 75x67mm

EEK005

- zona de detecção: Ø 7m
- altura de instalação: 2,5 - 3,5m
- 2 modos de funcionamento:
modo presença (automático)
ou modo ausência (modo
semi-automático)
- possivel utilizar telecomandos
EE807 / EE808
- ligação directa ao Bus KNX.

regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1000 Lux,
- temporização de 5 seg. a 8h,
altura de instalação: 2,5m
área de detecção: Ø 7m

TCC510S
novo

TCC520E
novo

TCC521E

permite a regulação dos
parâmetros e comando dos
detectores de presença TCC5xx

EE807

EE808

EEK005

Caixa para montagem saliente
para detector de presença de
encastrar

TCC520E

regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1000 Lux,
- temporização de 5 seg. a 8h,
altura de instalação: 2,5m
área de detecção: Ø 7m
TCC521E

regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1000 Lux,
- temporização de 5 seg. a 8h,
altura de instalação: 2,5m
área de detecção: Ø 7m
produto programável por ETS
TCC530E

regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1000 Lux,
- temporização de 5 seg. a 8h,
altura de instalação: 2,5m
área de detecção: Ø 7m
produto programável por ETS
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Detectores de presença de encastrar

tebis system link
Detectores de presença salientes
Detectores de presença
salientes:
Concebidos com o mesmo
objectivo dos detectores de
presença de encastrar, estes
equipamentos destacam-se
por estarem equipados com
2 sensores alinhados, o que
lhes permite cobrir uma área

rectangular de maiores
dimensões.
Permitem uma detecção menos
sensível na zona periférica
(movimentos de grande
amplitude) e uma detecção
mais sensível na zona por baixo
do detector (movimento de
pequena amplitude).

Características das versões
salientes:
- nível de luminosidade regulável:
5 a 12000 Lux
- altura de instalação: 2,5 - 3,5m
- zona de detecção: 18x9m
- modo teste
- sensores orientáveis a 90°
para melhor adaptar a zona de

Designação

Características

Ref.

Detector de presença 2 canais
on/off

alimentação: Bus KNX 30V DC
regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1200 Lux,
- temporização iluminação,
- temporização presença
zona de cobertura: 13x7m

TX510

canal 1: presença + luminosidade
- comando em função da
presença e da luminosidade
- temporização ao desligar
regulável de 1 a 30 minutos
TX510

TXC511

EE813

50

detecção à configuração do local
- função master/slave
- acessório para montagem
saliente: EE813
䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

dimensões do detector:
diâmetro 110mm x a.31mm

canal 2: presença
- comando unicamente em
função da presença (sinalização,
aquecimento, ventilação)
- temporização ao desligar
regulável de 0,5 a 60 minutos

Detector de presença com
regulação de iluminação
1 canal
associado a variadores tebis,
o produto permite manter num
espaço, uma luminosidade
constante enquanto for
detectada presença e
independentemente das
variações de luminosidade
natural

alimentação: Bus KNX 30V DC
regulações no produto:
- luminosidade de 5 a 1200 Lux,
- temporização iluminação,
zona de cobertura: 13x7m

Acessório para montagem
saliente (branco)
caixa para montagem saliente
dos detectores de presença

dimensões:
diâmetro 40 x p.45mm

TXC511

dimensões do detector:
diâmetro 110mm x a.31mm
modos de funcionamento a
definir por selector:
- modo 1: regulação inactiva (é
apenas explorada a informação
sobre a presença)
- modo 2: regulação activa,
com definição do nível de
luminosidade desejado através
do potenciómetro do produto
- modo 3: regulação activa, com
possibilidade de alterar o nível
de luminosidade desejado por
apoio prolongado no BP
comunicante

EE813

tebis system link
Medição de energia
Permite verificar o consumo de 3
circuitos até 90A, em instalações
monofásicas ou trifásicas.
Acessórios:
- sonda de temperatura interior
- sonda de temperatura exterior
- toros de medição.

Contadores de energia
eléctrica
destinam-se a medir e registar
a energia de um circuito
eléctrico. Estes produtos estão
conforme a norma EN 50470-3.

Dispõem de precisão de medida
1%, leitura directa no visor
retroiluminado,
- memorização ilimitada dos
valores medidos e indicação em
caso de más ligações.

Designação

Características

Larg. ]
17,5mm

Indicador de consumos KNX

alimentação: Bus KNX 30V DC
corrente máxima: 90A

6

tebis KNX

Indicador de consumos KNX:
O Indicador de consumos KNX
é uma solução fácil de
implementar para melhorar
a eficiência energética do
sistema. Concebido para medir
o consumo de energia total
e por fases.

Ref.

novo

- 3 canais para medição de
energia

TE332

- 1 canal de temperatura
(permite a ligação da sonda de
temperatura exterior EK088 ou
da sonda de temperatura
ambiente EK089)
- 1 entrada de selecção da tarifa
(T1 ou T2)

por canal, estão disponíveis as
seguintes informações:
- potência instantânea
- energia total, por tarifa
- energia parcial por tarifa
- tensão
fornecido com 3 toros de
medição

TE332

fornecido sem toros de medição

TE331

Toros de medição

razão de transformação:
1850/1A

EK028

Sondas de temperatura para
Indicadores de consumo KNX

sonda de temperatura exterior

EK088

EK028
novo

precisão: 2,4% a 5% a 25°C, de
200mA a 90A

- a associar a TE332 ou TE331

EK089

dimensões: 131,4 x 48 x 41,3mm
Gama de T.ª: -30°C a +70°C
IP 55
Comprimento de cabo máx.:
50m
sonda de temperatura ambiente

EK089

novo

Contador de energia trifásico
KNX

tensão de serviço:
230/400V  50/60Hz

medição directa até 100A

visor LCD: 7 dígitos
medição: 80mA - 100A
corrente de base: 20A
recisão: classe B (1%)
EN 50470-3
LED (500 x Kwh)

Contador de energia trifásico
KNX

tensão de serviço:
230/400V  50/60Hz

medição via TI até 6000A

medição: 10mA - 100A
visor LCD: 7 dígitos
precisão: classe B (1%)
EN 50470-3
TI a utilizar: 50-6000/5A
corrente de funcionamento:
0,01-5A
LED (1000 x Kwh)

7

TE360

4

TE370

EK088

novo

TE360
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Estações meteorológicas
Estações meteorológicas KNX:
Sistema completo de aquisição,
processamento e transmissão
de informações meteorológicas,
equipado com programador
horário semanal e receptor GPS
integrado.

2 versões disponíveis:
- TG053A configurável via
system link e propõe
funcionalidades extra
- TXE530 configurável por
system link e easy link e propõe
funções mais usuais.
Designação

Características

Ref.

Estação meteorológica KNX

alimentação: 24V DC, por
TGA200 ou TP110

TG053A

permite medir:
- luminosidade
- temperatura exterior
- velocidade do vento
TG053A

䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

detecta:
- chuva
- mudanças dia / noite
recebe por sinal GPS a data
e hora. Calcula a posição exacta
do sol (azimute e elevação) a
partir das coordenadas do local.
Os valores medidos são
transmitidos via Bus KNX no
formato de 1 bit ou de 2 x 8 bits

outras funções:
- regulação de um ou vários
níveis, por grandeza
- programador horário semanal
e suspensão de funcionamento
para 3 períodos anuais
- 8 circuitos lógicos E e OU
com 4 entradas cada
- função sombreamento para
6 fachadas
modos de fixação:
- directamento sobre um mastro
- mural, através de suporte
TG353
- mural, através de suporte
TG354

novo

TXE530

Estação meteorológica Easy
KNX:

alimentação: 24 V DC, por
TGA200 ou TP110

permite medir:
- luminosidade
- temperatura exterior
- velocidade do vento

outras funções:
- regulação de um ou vários
níveis por grandeza
- função sombreamento para
4 fachadas no máximo

detecta:
- chuva
- mudanças dia / noite
recebe por sinal GPS a data
e hora. Calcula a posição exacta
do sol (azimute e elevação) a
partir das coordenadas do local.
Os valores medidos são
transmitidos via Bus KNX no
formato de 1 bit ou de 2 x 8 bits

TG353

TG354

TP110
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Suportes para Estação
meteorológica Easy KNX

Fonte de alimentação 24 V DC,
não modular

TXE530

modos de fixação:
- directamente sobre um mastro
- mural, através de suporte
TG353
- mural, através de suporte
TG354

- braço articulado
- comprimento: 400mm
- junta regulável
- cor similar a RAL 9016
- parafusos de aperto fornecidos

TG353

- junta articular
- cor cinzento claro

TG354

- tensão de alimentação:
230V AC 50Hz
- saída:
tensão 24V DC ±3%
corrente 0,25A máx.
- 2 condutores brancos + 1
condutor amarelo, comprimento
150mm: saída 24V DC
- IP54
- dimensões: 50 x 50 x 24mm

TP110

tebis system link
Estações meteorológicas
Anemómetro
protege os estores e persianas
em caso de ventos fortes,
provocando um comando de
subida forçada.

Designação

Características

Ref.

Anemómetro

alimentação: 230V  50Hz

TG050

protege os estores no caso da
velocidade do vento ultrapassar
o valor regulado

nível de detecção:
- regulável de 5 a 55km/h
- contacto de saída NA
230V - 4A

composição:
anemómetro + caixa electrónica

tebis KNX

䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

a associar ao sistema KNX via
um módulo de entradas 230V

TG050
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Actuadores binários
Actuadores TYA:
Estes módulos fazem parte do
sistema KNX da Hager e tem
como função o comando de
equipamentos, de acordo com
os comandos e informações
enviadas pelos módulos de
entradas e sensores KNX.

novo

Graças à tecnologia de ligação
rápida e às ligações transversais
aos produtos, os produtos TYA
garantem uma cablagem mais
simples e rápida.

Actuadores binários:
Disponíveis no formato modular,
para instalação em calha DIN,
ou não modulares de pequenas
dimensões, estes dispoisitivos
destacam-se pela sua
polivalência. É possível escolher
a função que se pretende que
cada canal execute: iluminação
ou estores.

TYA: Produtos modulares,
para iluminação/estores, com
ligações rápidas e botão de
comando por canal.
TYB: Produtos não modulares,
de dimensões reduzidas, para
iluminação/estores.

Designação

Características

Larg. em ] Funções Ref.
17,5mm

Actuadores binários TYB
de encastrar

alimentação: Bus KNX 30V DC
dimensões: 44 x 43 x 22,5mm
contactos livres de potencial

para o comando de:
- iluminação on/off
- cargas controladas por um
contacto eléctrico
- estores/persianas

TYB601B

novo

TYA610A

novo

TYA606E
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1 saída - 10A

TYB601B

2 saídas - 6A

TYB602F

2 saídas - 6A + 2 entradas

TYB692F

funções, de acordo com a
versão:
- on/off
- comandos temporizados
- telerruptor temporizado
- alternância telerruptor/
temporizado
- contagem de horas
- cenários
- preset, forçagens, bloqueio
- indicação de estado avançado
- modo manual
- blocos lógicos
- diagnóstico produto
- desactivação LED’s
- subir/descer
- inclinação lamelas/stop
- alarme
- bloqueio total
- sun tracking

Actuadores binários TYA
modulares

alimentação: Bus KNX 30V DC
contactos livres de potencial

para o comando de:
- iluminação on/off
- cargas controladas por um
contacto eléctrico
- estores/persianas

4 saídas / 2 motores
- 4A
-10A
- 16A
- 16A cargas capacitivas

4

funções
- on/off
- comandos temporizados
- telerruptor temporizado
- alternância telerruptor/
temporizado
- contagem de horas
- cenários
- preset, forçagens, bloqueio
- indicação de estado avançado
- modo manual
- blocos lógicos
- diagnóstico produto
- desactivação LED’s
- subir/descer
- inclinação lamelas/stop
- alarme
- bloqueio total
- sun tracking

6 saídas / 3 motores
- 4A
-10A
- 16A
- 16A cargas capacitivas

4

8 saídas / 4 motores
- 4A
-10A
- 16A
- 16A cargas capacitivas

6

10 saídas / 5 motores
- 4A
-10A
- 16A
- 16A cargas capacitivas

6

6 saídas 16A cargas capacitivas,
com detecção de corrente

6

TYA604A
TYA604B
TYA604C
TYA604D
TYA606A
TYA606B
TYA606C
TYA606D
TYA608A
TYA608B
TYA608C
TYA608D
TYA610A
TYA610B
TYA610C
TYA610D
TYA606E

Os actuadores para iluminação
variável ou variadores KNX
asseguram o comando de
circuitos de iluminação variável,
de acordo com as ordens
transmitidas pelo Bus KNX.
Os variadores universais de saída
directa permitem o comando da
maioria das lâmpadas disponíveis
no mercado: incandescentes,
de halogénio, fluorescentes,
fluo-compactas, LED 230V, etc.
(ver páginas técnicas).

novo

TYA661AN

novo

TX211A

A gama de variadores KNX Easy
Link de saída directa conta com
produtos para potências de
300W ou 600W.
Conta ainda com um variador
com 3 canais, que apresenta um
funcionamento bastante flexível.
Através de um selector
poderemos definir a potência/n.°
de saídas a utilizar: 3 x 300W ou
1 x 600W + 1 x 300W ou
1x 900W.

Controlador KNX RGB para LED
Os controladores KNX RGB
permitem a criação de diferentes
ambientes de iluminação, através
da variação da intensidade e cor
da luz.
Pensados para a iluminação
decorativa, permitem definir
diferentes cores e lançar
sequências de cores pré-definidas,
em ciclo ou com duração limitada.
O controlo é feito por Modulação
de largura de impulso (PWM).

Gateway DALI / KNX
Permite associar sistemas de
iluminação DALI a um sistema
KNX. Permite comandar até 64
produtos DALI distribuidos em
32 grupos.

Designação

Características

Larg. em ] Funções Ref.
17,5mm

Actuadores para iluminação
variável, saída directa

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230V 

para o comando de:
- iluminação variável

300W ou (60W CFL/LED)

4

TYA661AN

funções:
- on/off,
- variação relativa ou absoluta
- forçagens
- função automatismo
- deslastragem
- comando manual
- indicação de estado
- comandos temporizados
- cenários
- modo expert, escolha modo
variação

600W ou (120W CFL/LED)

4

TYA661BN

3x300W (3x60W CFL/LED)
300W + 600W (60W + 120W)
1x900W (210W CFL/LED)

6

TYA663AN

4x300W multifase
(4x60W CFL/LED)

8

TYA664A

Actuadores para iluminação
variável, saída 1 / 10V

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230 V 

para o comando de:
- iluminação variável

3 canais 1 / 10V + 1 contacto
livre potencial 16A AC1 por canal

4

TX211A

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 110/240V 50/60Hz

4

TYA670D

Importante:
É recomendado utilizar a mesma
marca de balastros em toda a
linha DALI.

funções:
- on/off,
- variação relativa ou absoluta
- forçagens
- comando manual
- indicação de estado
- cenários

novo

Gateway KNX/DALI

TYA670D

novo

TYA670D

funções disponíveis:
- 16 cenários de iluminação,
- comando manual dos grupos,
- leitura dos estados dos
produtos DALI via KNX,
- comandos temporizados com
pré-aviso de extinção,
- comandos gerais,
- atraso ao ligar e ao desligar
230V + Bus 30V DC

tensão de comando DALI:
16V DC

Controladores KNX RGB para
LED

Controlador KNX RGB para LED,
por variação de tensão

- controlo de 60 cenários
- criação de 4 sequências de
cores diferentes, com 12 cores
por sequência
- controlo por modulação de
largura de impulso (PWM)
- protecção contra
sobreaquecimento, sobrecarga
e curto-circuito
- ligação directa ao Bus KNX

alimentação:12-24V DC
saídas: 2,2A / canal
Controlador KNX RGB para
LED, por variação de corrente

TYB673A

TYB673A

alimentação:24V DC
saídas: 22V DC máx.
corrente saída: 350/500/700mA
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Actuadores para iluminação variável

tebis system link
Actuadores estores/persianas
São interfaces de saída do
sistema tebis. Asseguram o
comando de estores, persianas
de lamelas, toldos, …
Estes produtos podem receber
comandos do tipo subir, descer,
forçagem para subir ou descer,
paragem e bloqueio,

novo

provenientes dos produtos
de entradas.
Todos os módulos de saídas
estão equipados com
sinalizadores, que indicam
o estado de cada saída e botões
de forçagem.

Designação

Características

Actuadores para estores

alimentação: Bus KNX 30V DC
(230 V  opcional para versão
8 canais)
contactos livres de potencial

para o comando de:
- estores
- toldos

TYA624A

funções:
- subir/descer/stop
- forçagens
- função automatismo
- comando manual
- bloqueio total
- sun tracking
- indicação de estado avançado
- alarme
- cenários

Larg. em ] Funções Ref.
17,5mm

4 motores 230V - 6A

4

TYA624A

4 motores 24V - 6A

4

TYA624B

8 motores 230V - 6A

6

TYA628A

4 motores 230V - 6A

4

TYA624C

4 motores 24V - 6A

4

TYA624D

8 motores 230V - 6A

6

TYA628C

novo

Actuadores para estores/
persianas
para o comando de:
- estores
- persianas de lamelas
- toldos

TYA628C
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funções:
- subir/descer/stop
- inlcinação lamelas
- forçagens
- função automatismo
- comando manual
- bloqueio total
- sun tracking
- indicação de estado avançado
- alarme
- cenários

alimentação: Bus KNX 30V DC
(230 V  opcional para versão
8 canais)
contactos livres de potencial

tebis system link
Actuadores analógicos
de aquecimento, ventilação e ar
condicionado.
As saídas podem ser
parametrizadas, por software,
para sinais de corrente ou tensão.
As saídas em tensão têm
protecção contra curto-circuito.

O número de saídas pode ser
aumentado, ao associar um
módulo de expansão de 4 canais.
A ligação entre produtos é
realizada através de um conector
dedicado.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Actuador analógico 4 canais

alimentação: Bus KNX 30V DC
alimentação auxiliar: 24V DC
± 10%

4

TYF684

4

TYF684E

䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

tebis KNX

Actuadores analógicos
Os actuadores analógicos
possuem 4 canais independentes,
recebem telegramas KNX (1 byte
ou 2 bytes) e convertem em
sinais analógicos. Estes sinais
podem ser usados para controlo

novo

programação individual de cada
canal
saídas configuráveis para sinais
em tensão ou corrente

TYF684

saídas:
- tensão: 0-1; 0-10V DC
- corrente: 0-20; 4-20mA DC

necessita de alimentação auxiliar
24V DC
possibilidade de aumentar
número de canais, adicionando
módulo de expansão TYF684E

novo

Actuador analógico expansão
4 canais
permite aumentar o número de
canais (em múltiplos de 4 do
actuador analógico 4 canais)

TYF684E

alimentação: Bus KNX 30V DC
alimentação auxiliar: 24V DC
± 10%
saídas:
- tensão: 0-1; 0-10V DC
- corrente: 0-20; 4-20mA DC

ligação ao módulo de entradas
analógicas via conector
dedicado)
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Actuadores para controlo da temperatura
Electroválvulas:
Permitem o controlo do caudal
de água quente de sistemas
de aquecimento por pavimento
radiante (associado a um
actuador tipo TX206H).

novo

Electroválvulas KNX:
Permitem a substituição de
válvulas termostáticas clássicas
e permite uma gestão
independente dos radiadores
a água quente.

䡺 características técnicas,
ver pág. 73 a 122

Designação

Características

Ref.

Electroválvulas 230V

tensão de serviço: 230V 
tempo de abertura 0 - 100%:
3,5 min.
diâmetro: 42,5mm
altura: 64mm

EK723

EK724

para o controlo do fluxo de água
de sistemas de aquecimento a
água quente

tensão de serviço: 24V AC/DC
tempo de abertura de 0 a 100%:
4,5 min.
diâmetro: 42,5mm
altura: 64mm

Adaptadores para
electroválvulas

para Danfoss, Giacomini
e M28x1,5

EK072

Electroválvulas KNX
para comandar um radiador a
água quente, a electroválvula
substitui a cabeça termostática
clássica.
É fornecido um conjunto de
adaptadores para permitir a
utilização de válvulas das marcas
Danfoss RA, Heimeier, Honeywell,
Braukmann, Landis & Gyr, Herb,
Oventrop, Onda, Giacomini.
As electroválvulas KNX estão
disponíveis em duas referências,
sendo diferenciadas por uma
permitir o comando local da
temperatura no próprio produto

alimentação: Bus KNX 30V DC

TX501

para o controlo do fluxo de àgua
de sistemas de aquecimento a
água quente

EK723

novo

Electroválvulas 24V AC / DC

EK724

novo

EK072

TX501

TX502
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- calibração automática
- indicação da posição da
válvula por 5 LED’s,
- servomotor sem regulação,
Especificações do TX502:
- servomotor com regulação,
funciona autonomamente, sem
um termóstato adicional
- transmissão da temperatura
ambiente,
- 2 botões de regulação da
temperatura +/- 2°C

TX502

tebis system link
Actuadores para controlo da temperatura
Disponíveis na versão modular
ou de encastrar, possuem entre
1 e 6 canais.
As saídas por Triac podem
controlar sistemas em
funcionamento ON/OFF ou
PWM (Pulse Width Modulation).

Actuador para Fan Coil
Para o comando de sistemas de
aquecimento e/ou arrefecimento
usando ventilo-convectores
Dependo das características
do sistema, a 2 ou 4 tubos, o
produto permite o comando de
2 ou1 zona, respectivamente.

A gama de aparelhagem
Berker dispõe de termóstatos
compatíveis com sistemas KNX.

Designação

Características

Larg. em ]
17,5mm

Ref.

Actuador 6 canais para
aquecimento – TRIAC

alimentação:
Bus KNX 30V DC + 230V 

4

TYF656T

funções:
- regulação individual da
temperatura, por zona
- sinalização da posição das
válvulas
- modo verão e inverno
- posição de forçagem
- saídas reguláveis: 230V  ou
24V 

protecção integrada contra
sobrecargas, sobreintensidades,
curto-circuitos e falhas de
tensão

Actuador para electroválvulas
KNX 6 canais
instalado antes do colector da
água quente, controla as
electroválvulas, que regulam o
fluxo de água quente que passa
na tubagem, de modo a
aquecer o ambiente via
pavimento radiante. Compatível
com equipamento: Oventrop,
Giacomini, Honeymell, Danfoss,
Sauteril

alimentação: Bus KNX30V DC
+ 230V 

Actuador para Fan Coil
modo aquecimento, arrefecimento
ou aquecimento e arrefecimento

alimentação:
Bus KNX 30V DC + 230V 

tebis KNX

Actuadores para controlo de
temperatura
Para o controlo de actuadores
termoeléctricos, estes
dispositivos permitem o controlo
de temperatura.

novo

TYF656T

TX206H

saídas por TRIAC para um
funcionamento silencioso
máx. 4 actuadores / canal
TX206H

6 canais para comando de
servomotores térmicos a 24V
normalmente fechados,
saídas por Triac para um
funcionamento silencioso
instalação saliente junto do
colector de água quente

novo

4

TYF642F

controlo de 1 ou 2 canais, com
6 ou 3 velocidades de ventilação
para sistemas a 2 ou 4 tubos
TYF642F

novo

saídas não usadas podem ser
configuradas para comandos
on/off
Actuador para controlo de
temperatura, de encastrar
para a comutaçao de 2
servomotores electrotérmicos
funções:
- sinalização da posiçao da
válvula
- modo verão e inverno
- posição de forçagem

TYB641A

alimentação: Bus KNX 30V DC

TYB641A

não necessita de alimentação
adicional
protecção integrada contra
sobrecargas, sobreintensidades,
curto-circuitos e falhas de
tensão
3 entradas binárias para
contactos livres de potencial
(programáveis)
saída por TRIAC para um
funcionamento silencioso
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tebis system link
Emissores rádio KNX
Os emissores rádio KNX
permitem adicionar ou multiplicar
facilmente os pontos de comando,
sem ser necessário alterar
cablagem ou abrir roços.
Características gerais:
- emissores unidireccionais
durante a utilização e
bidireccionais durante a

configuração
- frequência: 868,3MHz
- indicação de pilha fraca
- duração média de vida: 5 anos
- alcance: 100m em espaço
aberto, 30m em interiores.

Detectores rádio
Podem ser usados em locais
onde não estejam disponíveis
cabos de alimentação, podendo
comandar cargas através do seu
contacto de saída de 10A AC1.

Telecomandos KNX:
Disponíveis em versões com 2,
4, 6 e 18 canais.

Características:
- disponível nas versões a pilhas
ou solar,

Designação

Características

Módulos de entradas de
encastrar rádio KNX

2 entradas para contactos livres
de potencial

funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenários

alimentação por pilha lítio
CR1/2 AA 3V
autonomia: 5 anos
dimensões : Ø 51 x 16mm

TRB302A

alimentação 230V AC
dimensões: Ø 53 x 27mm

TRB302B

TRB302A

Telecomandos rádio KNX
funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário
TRB302B

Pilhas de substituição

TU402

- ângulos de detecção: 220°,
- emissores unidireccionais em
funcionamento bidireccionais em
configuração,
- frequência: 868,3MHz rádio
KNX,
- alcance: 100m em campo
aberto,
- fornecido com 3 pilhas 1,5V.

Cor

Ref.

alimentação: pilha lítio
2 x CR2430 3V DC
autonomia: 3 anos
2 teclas - tipo porta-chaves

branco/cinza

TU402

4 teclas - tipo porta-chaves

branco/cinza

TU404

6 teclas

branco

TU406

7 teclas, 18 canais

azul escuro

TU418

pilha CR2430 3V
(para TU402/404/406/418)

TG401

pilha CR1/2 AA 3V
(para TRB302A)

TG402

alimentação: 2 x AAA LR03 1,5V
- nível de protecção solar
regulável se luminosidade
> 1500 lux
- nível crepuscular regulável
se luminosidade < 500 lux
- com 2 potenciómetros
- com LED de indicação
- com ventosa

TRC321B

alimentação: 2 x AAA LR03 1,5V
- com modo automático e
manual
- com LED de indicação
- possibilidade de ligação de
contactos adicionais

TRC301B

contacto adicional saliente de
abertura, com ligação por cabos,
branco, contacto NF

D8924

contacto adicional universal de
abertura, protegido, com ligação
por cabos, branco, contacto NF,
cabo de 1m fornecido

D8931

TG401
Detector de luminosidade
rádio KNX
funções:
- subir/descer + lamelas
- estados

TRC321B
Detector magnético rádio KNX
funções:
- on/off, variação
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenários

TRC301B
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Detectores de fumo
Detectores destinados à
protecção contra incêndios de
zonas interiores de habitações.
Do tipo óptico (fotoeléctrico),
são adaptados à detecção de
incêndios de progressão lenta.
Funções:
- sinal acústico para indicação
de alarme, pilhas fracas e
anomalia do produto

Detectores de calor
São o complemento ideal dos
detectores de fumo, pois
podem instalar-se em zonas
problemáticas, tais como
cozinhas ou WC onde existem,
normalmente, fumos e vapores.
Estes detectores são sensíveis a
valores excessivos de temperatura
e a alterações bruscas de
temperatura.
Funções:
- sinal acústico para indicação

de alarme, pilhas fracas e
anomalia do produto
- fornecido com capa protectora
contra poeiras, para utilização
durante os trabalhos de montagem
- possibilidade de desactivar
temporariamente (15 min.)
- activo 24/24h
- comunicação por KNX RF
Disponíveis com alimentação
a pilhas ou a 230V AC.
De acordo com a norma EN
14604:2005

Designação

Características

Cor

Ref.

Detectores de movimento
rádio KNX

- 220°
- altura de instalação: 2,5m
- nível de luminosidade: 5 a
1000 lux
- zona de detecção frontal: 16m
- zona de detecção lateral: 8m
alimentação:
3 x AAA piha LR03
- autonomia: 5 anos

branco
antracite

TRE520
TRE521

alimentação:
solar

branco
antracite

TRE530
TRE531

kit detector RF:
TRE520 + TRE201

branco

TRE720

1 tecla / entrada

branco

TRE301

2 teclas / entradas

branco

TRE302

funções:
- on/off, variation
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário

TRE520

novo

- fornecido com capa protectora
contra poeiras, para utilização
durante os trabalhos de montagem
- possibilidade de desactivar
temporariamente (15 min.)
- activo 24/24h
Disponíveis com alimentação a
pilhas ou a 230V AC, e versões
convencionais e KNX RF.
De acordo com a norma EN
14604:2005

novo

Botões de pressão IP55
rádio KNX

TRE301

novo

TRE301

funções:
- on/off, variation
- subir/descer + alarme
- forçagem
- cenário

Detectores de fumo KNX
LED verde:
funcionamento normal

TRG511A

LED vermelho:
alarme incêndio ou anomalia
LED branco:
iluminação auxiliar em caso de
incêndio

alimentação:
2 x CR 2430 3,0V
- autonomia: 5 anos
- dimensões: 76 x 49 x 23mm
IP 55

- detectores de fumo óptico
- cobertura 50m2
- 85 dB a 1m
- comunicação KNX RF
(868MHz)
alimentação:
- 4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA/LR3)
- 230V AC/50Hz, autonomia 72h
por bateria interna

TG510A
TG511A

novo

Detectores de calor KNX
LED verde:
funcionamento normal
TG540A

LED vermelho:
alarme incêndio ou anomalia
LED branco:
iluminação auxiliar em caso
de incêndio

- detectores termovelocimétrico
- cobertura: 30m2
- 85dB a 1m
- comunicação KNX RF
(868MHz)
alimentação:
- 4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA LR3)
- 230V AC / 50Hz, autonomia
72h por bateria interna

TG540A
TG541A
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tebis KNX

tebis system link
Emissores rádio KNX

tebis system link
Emissores rádio KNX
Projectores LED com detector
de movimento 220/360°
Permitem substituir rápida
e facilmente um aparelho de
iluminação. Desta forma tornam
o comando da iluminação
automático e baseado na
detecção de pessoas, e
permitem a poupança de
energia.

O detector de movimento
integrado é sensível a adiação
infravermelha, associada ao
calor emitido por corpos, e
permite o funcionamento
durante o dia e noite.

Designação

Características

Cor

Ref.

Projector LED com detector de
movimento 220/360° rádio KNX

alimentação: 230V AC 50/60Hz

branco

TRE600

novo

ângulo de detecção: 220/360°
projector LED IP55 equipado
com um detector de movimento

TRE600

comunicação RF KNX,
programação por quicklink,
easy link ou system link

potência LED: 60W (equivalente
300W halogéneo)
regulação crepuscular: 5 a
1000 lux
regulação da temporização:
5 seg. a 15 min.
frequência: 868,3MHz
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tebis system link
Emissores rádio KNX
Características:
- receptores bidireccionais
- frequência: 868,3MHz rádio
KNX.

Funções iluminação:
- ON/OFF (telerruptor)
- ON
- OFF
- ON/OFF (interruptor)
- temporizado
- forçagem ON
- forçagem OFF.

Funções persianas/estores:
- subir
- descer
- cenário
- subir/descer (interruptor)
- forçagem subir
- forçagem descer.

Designação

Características

Ref.

Receptor ON/OFF, de encastrar,
rádio KNX

1 saída ON/OFF
16A / 230V AC1

TRB201

Receptor variação, de encastrar,
rádio KNX

1 saída variação
200W / VA

TRB210

Receptor estores/presianas
de encastrar, rádio KNX

1 saída estores subir/descer
5A / 230V AC1

TRB221

Receptor ON/OFF IP55
saliente, rádio KNX

dimensões: 150x85x35mm

tebis KNX

Os receptores rádio KNX
realizam a função de interface
de potência para comandos
receptores eléctricos.

TRB201

TRB221

Receptor estores/persianas
IP55 saliente, rádio KNX

- 1 saída 10A / 230V AC1

TRE201

- 2 saídas 10A / 230V AC1

TRE202

dimensões: 150x85x35mm

TRE221

- 1 saída estores/persianas
subir/descer
10A / 230V AC1
TRE202

TRB501

Receptor 1 entrada + 1 saída
IP55 saliente, rádio KNX

- 1 entrada 1 contacto livre de
potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRE400

Receptor 1 entrada + 1 saída
ON/OFF de encastrar, rádio
KNX

- 1 entrada 1 contacto livre de
potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRB501

Receptor 2 entradas + 1 saída
estores de encastrar, rádio
KNX

- 2 entradas para contactos livre
de potencial
- 1 saída 10A / 230V AC1

TRB521

Receptor 1 saída ON/OFF para
tomada, rádio KNX

- 1 saída 16A / 230V A AC1

TRC270D

dimensões: 98x54x70mm

TRC270D
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domovea
A fusão entre a gestão e a tecnologia
domovea é uma solução de gestão inteligente para sistemas KNX. Oferece a possibilidade de controlar
e visualizar todas as funções da instalação, a partir de uma interface gráfica intuitiva, sendo possível a
utilização de vários equipamentos para o efeito: PC, touch panel, tablets ou smartphones.
Disponibiliza funções horárias e astronómicas, funções lógicas, permite o acesso a imagens de
câmaras vídeo IP, a gestão de iluminação, estores, temperatura, portões, sistemas de alarme, etc.,
localmente ou à distância.

Vantagens para si

Características técnicas

• Tornando-se mais concreta e palpável, a solução KNX torna-se
mais fácil de vender e convencer.

• Arquitectura mono ou multi-posto.
• Comunicação com interfaces de comando por rede Ethernet.

• Uma das soluções de visualização KNX mais fáceis de
configurar.
• Importação dos projectos ETS ou TXA100 e configuração por
“arrastar/soltar”.

• Versão PC compatível com Windows 7 e 8.
• Produto evolutivo.
• Acesso à distância seguro via portal www.domovea.com

• Interacção entre a instalação KNX e câmaras de vídeo.
• Funções horárias, astronómicas, lógicas, etc.

mais
vantagens
1

Uma interface ergonómica

2

Sequência: o super-cenário

3

Câmaras IP

domovea tebis propõe uma interface
de comando que permite navegar
facilmente pela instalação domótica
KNX, através do seu PC.

Esta função permite accionar várias
funções diferentes, em simultâneo
ou desfasadas no tempo sendo
iniciadas por: sinal horário ou
astronómico, funções lógicas,
funções cíclicas, eventos no Bus
KNX, etc.

domovea permite gerir uma lista
de câmaras de vídeo IP e de as
integrar no sistema tebis.

4

Acesso à distância seguro

5

O computador de bordo
energético

O portal seguro www.domovea.com
permite aceder à instalação tebis
através da Internet (incluindo
câmaras IP).

Permite visualizar o consumo ou a
produção eléctrica, sob a forma de
gráficos ou taquímetro. O consumo
é expresso em kW/h e em À.
Pode-se introduzir o preço do kW/h
por tarifa.

domovea
Sistema de comando e visualização KNX
Servidor domovea
Produto a instalar no quadro
eléctrico.
Estabelece a ligação entre o
sistema domótico KNX, a rede
informática local e a Internet.
Disponibiliza a interface gráfica,
que permite o comando da
instalação e gere os
automatismos (temporizações,
sequências, funções lógicas).

Acesso remoto domovea
Permite o acesso à distância
ao sistema domótico KNX,
através do portal internet
disponibilizado pela Hager
(www.domovea.com). A ligação
estabelecida é segura, do tipo
VPN (virtual private network).

Normas:
ISO/IEC 14543-3

Descrição

Características

Larg. em ]
17,5 mm

Emb.

Ref.

Servidor domovea KNX

alimentação: 24V DC
ligações:
- 3 x USB
- borne KNX
- 2 x RJ45
- bornes: ligação rápida
software domovea em memória
USB (configurador+cliente)

6

1

TJA450

Fonte alimentação 24V DC 1A

tensão secundário: 24V DC
potência nominal: 1A/24VA

4

1

TGA200

Software domovea, software
de comando e visualização
KNX

composto por:
- interface KNX/USB - Tipo B,
alimentação através do cabo
Bus
- software domovea em memória
USB (servidor, configurador,
cliente)
- cabo de ligação USB/Ethernet,
1m

1

TJ701A

Kit domovea

composto por:
- servidor TJA450
- fonte de alimentação TGA200
- acesso remoto TJ550

1

TJA451

Acesso remoto domovea

acesso à distância via portal
seguro internet domovea
(www.domovea.com)
- entregue em memória USB

1

TJ550

Aplicação domovea para:
- iPhone ou iPad
- tablet ou smartphone
Android

disponível:
- App Store da Apple
- Play Store da Google

Software domovea
Aplicação para instalar em PC
com sistema operativo Windows®,
fornecido com interface KNX/USB
dedicado, para a ligação do PC
ao sistema KNX.
Alimentação domovea
Fonte de alimentação para
Servidor domovea TJA450

composto por servidor,
softwares numa memória USB
e acesso remoto

TJA450

TGA200

a partir de 01/01/2016, o
acesso à distância está incluído
no TJA450. Portanto, NÃO É
NECESSÁRIO ADQUIRIR O
ACESSO REMOTO EM
SEPARADO

TJ701A

TJ550
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Nota:
O domovea pode ser usado em
instalações KNX easy ou system
link.

Um concentrado de
funcionalidades,
na ponta dos dedos!

Controlador ambiente KNX e KNX Touch Control, mais novidades
da Berker.
Novo Controlador ambiente KNX
Combinação perfeita entre táctil e botão. Além da função de termóstato, este equipamento
possui até 9 páginas conﬁguráveis, que permitem o comando de qualquer dispositivo da
instalação. Este produto Berker é compatível com as gamas de produtos tebis easy link
e tebis system link da Hager.

www.hager.pt

Design simples
Perfeitamente adaptado

Microfone
integrado
Especialmente
adaptado à
visualização
domovea

Design extra-plano
(10mm)

Altifalante
integrado

Multitouch Panel
capacitivo

Vantagens para si

Características técnicas

• Disponível nas versões Android e Wndows.

• Android:
- Display 7”: 800x480WVGA, 16:9, 300cd/m2
- Display 10”: 1280x800WVGA, 16:9, 300cd/m2
- Alimentação: 24V DC ou PoE (excepto para função
vídeo porteiro)

• Display de vários tamanhos:
- Android (7” e 10”)
- Windows (10” e 16”).
• Duas formas de instalação:
- encastrada
- semi-encastrada.

• Windows:
- Display 10”: 1280x800WVGA, 16:9, 300cd/m2
- Display 16”: 1366x768WVGA, 16:9, 300cd/m2
- Alimentação: 24V DC.

mais
vantagens
1

Versão Android

2

Versão Windows

3

Montagem encastrada

4

Montagem semi-encastrada

Solução simples para o uso de um
touch panel com domovea, nas
variantes de 7” ou 10”.

Adaptado ao domovea ou a
softwares de visualização KNX
para ambiente Windows, nas
variantes de 10” ou 16”.

Uma solução discreta. A caixa de
encastrar permite nivelar o Touch
Panel com a parede.

Uma solução elegante. A caixa de
encastrar permite instalar o Touch
Panel a apenas 10 milímetros da
parede.

5

Sem moldura decorativa

6

Microfone e altifalante

7

Benefícios adicionais

8

Montagem vertical

Tanto para a versão Android como
para Windows, não é necessário
nenhuma moldura decorativa
adicional.

Ambas as versões, Android e
Windows, possuem microfone e
altifalante com cancelamento de
eco integrados.

Nas versões Android estão
pré-instaladas as App domovea
e outros aplicativos (Browser,
Calendário, E-mail, etc.).

A versão Android 7” também pode
ser instalada na vertical.

Touch Panels
tebis KNX Displays
Ecrãs tácteis do tipo capacitivos,
concebidos para interacção com
software de visualização KNX
Domovea. Disponíveis nas
versões Android (7” e 10”)
e Windows (10 e 16”)
Características das versões
Android
- écran táctil capacitivo
- design plano sem moldura

novo

- APPs pré-instaladas: Domovea,
File Manager
- APPs selecionáveis (sem
acesso a Google Play): Browser,
Calculadora, Calendário,
Contactos, Galeria, Música,
Bloqueador, ELCOM
- máximo 5 páginas (Launcher).
Características das versões
Windows
- computador “tudo em 1”, para
uma utilização mais flexível

- écran táctil capacitivo
- design plano sem moldura.
Especificações para versões
Android e Windows
Condições ambientais
• Temperatura de funcionamento:
+5 ... 35 ° C
• Humidade Relativa:
10 ... 90% a 25 °C, sem
condensação.

Designação

Características

Touch Panel Android

- alimentação: 24V DC ou PoE
(excepto para função de vídeoporteiro),
- sistema operativo: OS Android
4.1,
- processador: CPU de 1GHz
«DaVinci» DM3750 Coretex A8
- memória: 512MB RAM, 8GB
SD Flash Card
- microfone e altifalante com
cancelamento de eco
- sensor de luz integrado
- interfaces:
2 x USB 2.0
mini-USB 2.0
Gigabit Ethernet RJ45, LAN/PoE

écran táctil multitouch capacitivo,
para visualizar Domovea

WDI070

Características das caixas de
encastrar
- WDWxx0: Touch Panel a 10mm
da parede
- WDWxx1: Touch Panel alinhado
com a parede (à face)
Acessórios:
- Fonte de alimentação 24V DC
modular: TGA200
- Servidor Domovea: TJA450.

Ref.

- écran 7” WVGA 800x480, 16:9,
300 cd/m2

WDI070

- écran 10” WXGA 1280x800,
16:9, 300 cd/m2

WDI100

novo

Touch Panel Windows

WDI101
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écran tactil multitouch capacitivo,
para visualizar Domovea (via
software domovea Client) ou
outra visualização KNX baseada
em Windows

- alimentação: 24V DC
- sistema operativo: Windows 7
embedded
- processador: T40E CPU AMD
Dual Core, 2 x 1.0GHz
memória RAM: 2GB DDR3
placa gráfica: Graphics Radeon
HD6320
- microfone e altifalante com
cancelamento de eco
- sensor de luz integrado
- interfaces:
- 2 x USB 2.0
- mini-USB 2.0
- 2 x Gigabit Ethernet RJ45,
LAN 2
- COM1, RS232 Serial
- Slot para cartão SD com o
firmware e sistema operativo
- Ficha tipo Jack 3,5mm
- écran 10” 1280x800 WXGA,
16:9, 300 cd/m2
memória: 64GB SSD

WDI101

- écran 16” 1366x768 WXGA,
16:9, 300 cd/m2
memória: 32GB SSD

WDI161

Touch Panels
Características

Caixas de encastrar para
Touch Panels Android e
Windows

caixa de encastrar para:

estão disponíveis 2 tipos de
caixas, para a montagem dos
Touch Panels Android e
Windows
WDW070
novo

- WDWxx0: Touch Panel a 10mm
da parede
- WDWxx1: Touch Panel alinhado
com a parede (à face)

Ref.

- WDI07x, saliente
- WDI07x, à face

WDW070
WDW071

- WDI10x, saliente
- WDI10x, à face

WDW100
WDW101

- WDI16x, saliente
- WDI16x, à face

WDW160
WDW161

WDW071
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tebis KNX

novo

Designação

Berker.Net
A nova plataforma electrónica

COMPLETO

ESTÉTICO

INOVADOR

Com Berker.Net, a nova gama de produtos electrónicos da Berker, muito será simplificado.
Transformar uma instalação convencional numa sistema inteligente, cómodo e eficiente
está agora ao alcance de todos.
Berker.Net é um sistema completo de soluções para o comando de iluminação, estores
e equipamentos eléctricos. É fácil de instalar e configurar, flexível e expansível a qualquer
momento, altamente funcional e compatível com o protocolo internacional KNX e com a
gama de produtos tebis quicklink da Hager.
Integrado em todas as séries de design da Berker, existem soluções para todos os gostos
e necessidades.
Berker.Net: COMPLETO, ESTÉTICO, INOVADOR!

Modo de conﬁguração sem ferramenta
Descrição geral da programação

Botões e LED’s

Receptores
cfg
cfg

Todos estão equipados com um botão
e com um LED de estado correspondente

Emissores/receptores
cfg
cfg

Todos estão equipados com 2 botões
e com o LED de estado correspondente

Exemplos
de produtos

e fct

tebis KNX

Emissores

cfg
cfg

fct
on
off

fct
cfg
cfg

cfg
TU404
Berker.Net
TRC270D

fctfct
TRB201

cfg

μ 16 A AC1 230 V
Receiver category 2
Transmitter duty cycle 1%
Made in France

cfg

Berker.Net

cfg

L N N

cfg
cfg

S1

LN

fct

fct

1 2 34 5 6 78

TRB201
+

-

cfg

cfg

TRE201

TRB302A

5 etapas da configuração
1

Conﬁguração de função
cfg
Pressão breve no botão cfg
do emissor.

Os LED’s cfg O de todos os
receptores e do emissor
acendem-se.

cfg

cfg

fct
on
off

cfg

2

Conﬁguração de um emissor
O LED cfg O do emissor pisca
durante 1 s.

Pressão breve no BP do emissor
que deseja conﬁgurar.

3

Escolha da função
Escolher a função com pressões
breves sucessivas no botão fct
do receptor.

4

cfg

fct
on
off

fct

1x
2x
3x
4x …

Visualização das funções indicadas
pela cor do LED fct no receptor
(ver lista).

1x
cfg

2x

3x

4x

…
…

fct
on
off

Validação da função
Pressão > 2s no botão fct
receptor até o LED cfg O
começar a piscar.

cfg

A função indentiﬁcada pela cor do
LED fct foi validada.

fct
on
off

fct

cfg
on
off

> 2s

5

Validação da conﬁguração
cfg
Pressão breve no botão cfg
do emissor.
cfg

Os LED’s cfg O de todos os
receptores e do emissor apagam-se.
Fim da conﬁguração.

cfg

fct
on
off

cfg
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Emissores rádio KNX
Características técnicas
referências
características

TU402/TU404

alimentação

2 pilhas CR 2430 3V DC

TU406/TU418

duração da pilha

3 anos

alcance de emissão
- no interior do edifício
- campo livre

máx. 30m
máx. 100m

máx. 30m
máx. 100m

frequência de emissão

868,3MHz

868,3MHz

T.ª de funcionamento

0°C a +45°C

0°C a +45°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP53

IP50

dimensões

83x46,5x15,8mm

133x50,2x16mm

Funções disponíveis nos telecomandos rádio
tebis

Apresentação do produto TU402/TU404

On
1

LED sinalização de emissão

2

teclas de comando

3

teclas de bloqueio

variação 1 bp

4

porta-etiqueta

variação 2 bp: +

5

parafusos de aperto da tampa

temporizado ao desligar

6

tampa amovível

temporizado ao ligar

Off
telerruptor
interruptor

variação 2 bp: -

subir/parar
descer/parar
conforto
reduzido
conforto temporizado
cenário 1 a 8
indicador pilha fraca
Configuração de telecomandos tebis
1- lançar a detecção de produto no modo PROG
2- depois de iniciada a Busca, premir o bp “cfg”
do telecomando (parte traseira do produto).

Apresentação do produto TU406/TU418

*
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1

LED sinalização de emissão

2

teclas de comando

3

sinalizadores

4

porta-etiqueta

5

selector de canal A/B/C (apenas TU418)

6

tampa amovível

Emissores rádio KNX
Montagem e ligações detectores de movimento rádio KNX

Instalação das pilhas

tebis KNX

regulação
vertical

IP55

+ 90°/- 30°

potenciómetros
de regulação

placa de
fixação mural

cabeça de detecção
orientável

+/-80°

Características técnicas

Zona de detecção

alimentação:
- TRE52x
- TRE53x

3 x 1,5V AAA
solar

Características funcionais

16 m

6 m (α 140°)

153 x 91 x 130 mm

limiar de luminosidade

5 - 1000 Lux

temporização

30 s - 15 min.

sensibilidade

min. 20%, máx. 100%

limitação da zona de detecção

obturadores divisíveis fornecidos

frequência de emissão

868,3MHz

duty cycle

1%

α

8 m (α 220°)

4m

dimensões (c x l x a)

8m

16 m

A altura de instalação ideal é de 2,5m.
O campo de detecção deve permanecer livre.

6 m (α 140°)

0,5 m

8 m (α 220°)

2,5 m

categoria do receptor

II

alcance

100m campo livre

acessórios de fixação
suporte de ângulo
(vendidos separadamente)

EE855, EE856

Ambiente
T.ª de funcionamento

-20°C a +55°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +60°C

IK

04

índice de protecção

IP55

resistência ao fogo

750°C

normas

EN 60950-1; EN 301489-3;
EN 300220-2; EN 50491-3

Regulações
Temporização
(duração da
iluminação)

Sensibilidade
(modificação
Luminosidade do alcance)

lux

5 min
30 s
15 min

-

auto
test

LED A

+

LED B
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Emissores rádio KNX
Montagem e ligações dos botões de pressão estanques KNX

2

2

1

Ligação das entradas descentralizadas

1

7

0

0

6

cfg

1

2

LED

3

5
4

Legenda
 Botão de pressão e LED de configuração
situados sob a tampa
 LED de emissão
 Teclas de comando
 4 parafusos para aceder ao compartimento das pilhas
e ao bloco terminal
 Alojamento dos parafusos para fixação mural
 Suporte traseiro com bloco terminal
 Bloco terminal para entradas descentradas

Especificações técnicas
TRE301/TRE302
tensão de alimentação

2 x CR 2430 3,0V

duração aproximada de vida da bateria

5 anos

frequência de emissão

868,3MHz

alcance em campo aberto

100m

atravancamentos

76x49x23mm

distância máxima de ligação por entrada

<3m

duração mínima de fecho dos contactos

50ms

grau de protecção
- com fios conectados

IP55
IP31

T.ª de funcionamento

-10°C a +50°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

normas

EN 60950-1/EN 301489-3/EN 300220-2/EN50491-3

receptor categoria 2 / duty cycle transmissor

1%

ligações

3x0,75mm2 máx.
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Emissores rádio KNX
Características técnicas

TRB302A

TRB302B

alimentação

pilha 1/2 AA (3,6V)

230V AC 50Hz ±15%

entradas

2 entradas para contactos livres de potencial

2 entradas para contactos livres de potencial

corrente de contacto

30μA

30μA

corrente de entrada

19mA

19mA

duração das pilhas

5 anos

-

frequência de emissão

868,3MHz

868,3MHz

alcance de emissão
- no interior do edifício
- campo livre

máx. 30m
máx. 100m

máx. 30m
máx. 100m

T.ª de funcionamento

0°C a +45°C

0°C a +45°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP30

IP20

dimensões

48x51x16mm

48x53x27mm

ligações

conector extraível com 200 mm

conector extraível com 200 mm

Apresentação dos produtos
Módulo de 2 entradas: TRB302A (pilha)

2
+

-

3

cfg
cfg
cfg

4

Módulo de 2 entradas: TRB302B (230V AC)

Legenda

Legenda

 tampa amovível
 pilha
 botão e LED de
configuração
 ligação das entradas

 terminais de alimentação
 botão e LED de
configuração
 ligação das entradas

3
TRB302B
Receiver category 2
Transmitter duty cycle 1%
230 V

LED

2

cfg

Made in France

6T1131b

1

tebis KNX

referência
características

cfg

L N

1

L
N
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Projectores LED com detector de movimento
Características técnicas
projector LED 60W

TRE600

cor

branco

ângulo de detecção

120° + 360° alcance frontal 12m, diâmetro 6m por baixo do sensor

orientação da iluminação

vertical: 340° / horizontal: 180°

regulação crepuscular (dia/noite)

5 a 1000 lux

temporização de funcionamento

5 seg. a 15 min. ou 30 min. com telecomando

sensibilidade

de 20 a 100%

frequência

868,3MHz

frequência de comunicação RF

868,3MHz

alcance RF

100m

programação KNX

quicklink, easy link, system link

T.ª de funcionamento

-20°C a +45°C

potência LED

60W (equivalente 300W halogéneo)

alimentação

230V AC

classe de isolamento

II

índice de protecção

IP55 / IK03

dimensões (a x l x p) em mm

250 x 310 x 140

ligações por bornes com parafusos

1 a 1,5mm2

características indicadas para uma temperatura ambiente de 20°C e para uma altura de 2,5m

TRE600
Fixação e dimensões

Zona de detecção

2,5 m

Ø6m

12 m

A altura de instalação ideal é de 2,5m.
O campo de detecção deve permanecer desobstruído.

8m

8m

Clac !

8m

Ligações

L
N
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Emissores rádio KNX

Características técnicas
contactos
distância máx. ao contacto externo
utilização
alimentação
duração das pilhas
frequência RF
sinalizadores
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
dimensões
peso (com pilhas)
normas

Descrição do produto TRC301B
1

1

Sensor
A Botão e sinalizador

1
< 3m
em interiores
2xAAA LR03, 1,5V 1200mAh
4 anos, utilização normal
868,3MHz
1
0°C a +50°C
-25°C a +70°C
IP20 / IK40
138 x 26 x 31mm
70g

C

B Tampa do parafuso
C Contacto magnético integrado

2

2

Suporte e íman

3

Contacto magnético auxiliar

A
B

NF EN 60950
NF EN 50428
EN 50491-3
ETSI 301 489-1 v1.8.1
ETSI 301 489-3 v1.8.1
EN 300 220-1 v2.3.1
EN 300 220-2 v2.3.1

3

Abertura do sensor

Montagem do suporte magnético

Montagem de um contacto magnético auxiliar
1

Max. 5 mm

1 - Tampa
2 - Íman

A

2

B

C

C

1 Suporte magnético
A Tampa
B Íman

5 mm
max.

1

2

3

C Base
2 Sensor
3 Espaçador

Alinhamento

70 mm
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tebis KNX

Contacto magnético RF: TRC301B

Emissores rádio KNX
Descrição do produto TRC321B
características técnicas

frequência RF
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
dimensões
peso (com pilhas)

868,3MHz
0°C a +50°C
-25°C a +70°C
IP20 / IK40
138 x 26 x 31mm
70g

normas

EN 50491-1 v1.8.1 / ETSI 301 489-3
v1.8.1 / EN 300 220-1 v2.3.1 /
EN 300 220-2 v2.3.1

3
2
6
4

Ligações: ajuste do comprimento do cabo de ﬁbra óptica

1
1 Utilizar um x-acto
2 Parte a eliminar
3 Parte a conservar
3

1 Utilizar um novo encaixe
(fornecido)
1

1 Cortar com um x-acto
2 Apertar ø 6mm
1

80

2

2 Bp e LED de configuração
<cfg>
3 Botão e sinalizador
luminoso A
4 Potenciómetro

6 Tampa

Abertura do transmissor

2

1 Ventosa com sensor

e

5 Cabo de fibra óptica
5

r = 30 mm mín.

L < 1,5 m

- LR03 /AAA +

2 pilhas alcalinas AAA LR03 1,5V
(duração de vida ±4 anos )
- LR03 /AAA +

1

alimentação

L = 1,5 m

Emissores rádio KNX
Montagem do sensor de luminosidade RF: TRC321B

A marca “X” apresenta o espaço de subida e descida
do estore para a função “Protecção solar”.

tebis KNX

x

Pastilhas
de fixação

Automatismo para função Protecção solar e função Crepuscular

LUX

Lux
2
1

3

5000
2500

1500 Lux

7500

1000
LUX

10000
OFF

500 Lux

4

LUX

5

150
75

225

10
LUX

300
OFF

t

Lux < nível
1 - subida do estore
Lux < nível
2 - descida do estore até
ao nível do sensor e subida
durante 1s, de modo a assegurar
nova detecção
3- subida do estore
Lux < nível
4 - descida completa do estore
Lux < nível
5 - sem subida automática
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Detectores de fumo e de calor
Características técnicas
referências
tipo de detector

TG510A
fumo (óptico)

TG511A

TG540A
TG541A
calor (termovelocimétrico)

alimentação

4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA/LR3)

230V AC / 50Hz

4 pilhas alcalinas 1,5V
(AAA/LR3)

área de cobertura

50m2

autonomia

2 anos

72h autonomia por
bateria interna

2 anos

72h autonomia por
bateria interna

sinalizadores

vermelho: alarme ou
anomalias
branco: balizagem

vermelho: alarme ou
anomalias
branco: balizagem

vermelho: alarme ou anomalias
verde: alimentação
branco: balizagem

sinal sonoro
funcionamento em rede
T.ª de funcionamento
índice de protecção
dimensões
norma

85dB a 1m
via KNX RF, 868MHz
-10°C a +55°C
IP32
125x48mm
EN 14604:2005

230V AC / 50Hz - 72h
autonomia por bateria interna

30m2

vermelho: alarme ou
anomalias
verde: alimentação
branco: balizagem

Montagem TG510A / TG511A e TG540A / TG541A

Base de fixação

85
60

Marca para alinhamento
com botão de teste

Detector
Bornes de
ligação 230V

Pilhas 4x 1,5V (AAA/LR3R),
para versão a pilhas

Constituição do produto

LED branco: luz de balizagem
LED verde: indica presença 230V AC
(consoante versão)
Botão de teste
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Receptores rádio KNX

TRB201
230V AC 50Hz ±15%
16A 230V AC1

TRC270D

alimentação
saída
- incandescentes e halogéneo 230V
- halogéneo MBT transf. ferromagnético
- haogéneo MBT transf. electrónico
- lâmpadas ﬂuo. não compensadas
- lâmpadas ﬂuo. com balastros electrónicos
- lâmpadas ﬂuo. compensadas em paralelo
- lâmpadas ﬂuo. compactas
- LED 230V

2300W
1500W
1500W
800W
450W
250W
6 x 18W
6 x 18W

2300W
1600W
1200W
28 x 36W 120 μF
não adaptado
não adaptado
não adaptado
não adaptado

ligações:
- ﬂexível
- rígido

1,5mm2 a 2,5mm2

frequência de emissão

868,3MHz

alcance de emissão:
- no interior do edifício
- campo aberto

máx. 30m
máx. 100m

T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
dimensões

0°C a +45°C
-20°C a +70°C
IP20
Ø 53x30mm

Módulo de saídas rádio KNX
TRB201

tebis KNX

Características técnicas

54x98x77mm

Módulo de saídas rádio KNX
TRC270D

L
N

1
1

2

2

fct

cfg

on
off

TRB201

LED

LED

cfg

fctfct

cfg

3

L N N

4

Legenda

Legenda

cfg
c Botão de pressão e LED de configuração cfg
d Antena
e Botão de pressão e LED função fctfct da saída
f Bloco de terminais:
- L: fase 230V 
- N: Neutro
- v: Saída contacto 230V

cfg
c Botão de pressão e LED de configuração cfg
d Botão de pressão e LED função fctfct da saída
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Receptores rádio KNX
Características técnicas

Montagem e ligações

TRE201 e TRE202

TRE201 e TRE202
TRE201

TRE202

alimentação

230V AC 50Hz ±15%

saída
poder de corte:
- incandescentes
- halogéneo 230V
- halogéneo MBT transf. ferromagn.
- halogéneo MBT transf. electrónico
- lâmp. fluo. não compensadas
- lâmp. fluo. c/ balastros electrónicos
- lâmp. fluo. compens. em paralelo
- lâmp. fluo. compactas

1 x 10A AC1 2 x 10A AC1

TRE201
1 x 10A

0,75mm2 a 2,5mm2

frequência de emissão

868,3MHz

alcance de emissão:
- no interior do edifício
- campo aberto

máx. 30m
máx. 100m

T.ª de funcionamento

-10°C a +70°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP55

dimensões

150 x 85 x 35mm

cfg
S1
LN

1500W
1500W
600W
600W
6 x 58W
não adaptado
6 x 18W

ligações:
- flexível
- rígido

1

fct
S1

1 2 34 5 6 78

L
N

fct
S1
S2
fct

TRE202
2 x 10A

cfg
S1
S2
LN

1 2 34 5 6 78

Legenda
c

fct
LED

2
3

Botão de pressão e LED
cfg
de configuração cfg
d e Botões de pressão e LED
função fctfct das saídas S1
e S2
f
Bloco de terminais

L
N

LED cfg
1 2 34 5 6 78

4
referência

Módulos de saídas

características

TRB210

alimentação

230V AC 50Hz ±15%

entradas

1 contacto livre de potencial

saída

variador 200W

poder de corte:
- incandescentes e halogéneo 230V
- halogéneo MBT transf. ferromagn.
- halogéneo MBT transf. electrónico
(não adaptado a outras cargas)

tipo de carga:
20… 200W a 35°C
20… 200VA a 35°C
20… 200VA a 35°C

TRB210: Variador 200W 1 canal
L
N

Legenda
1

c

2

TRB210

LED

LED

cfg

fctfct

cfg

3

L N N

4
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Botão de pressão e LED
cfg
de configuração cfg
d e Botões de pressão e
fctfct
LED
função
das saídas
S1 e S2
f
Bloco de terminais
- L: Fase 230V 
- N: Neutro
- : Saída variação

ligações:
- flexível
- rígido

0,5 a 2,5mm2
0,5 a 2,5mm2

frequência de emissão

868,3MHz

alcance de emissão:
- no interior do edifício
- campo aberto

máx. 30m
máx. 100m

T.ª de funcionamento

-10°C a +45°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP 30

dimensões

48 x 56 x 38mm

Receptores rádio KNX
Características técnicas
TRE221

230V AC 50Hz ±15%

saída

1 saída estore, 5A 230V AC1

1 saída estore, 10A 230V AC1

perdas (máx.)

0,05W

2W

tempo mín. para inversão de sentido

600ms

frequência de emissão

868,3MHz

alcance de emissão:
- no interior do edifício
- campo livre

máx. 30m
máx. 100m

T.ª de funcionamento

-5°C a +45°C

-10°C a +55°C

T.ª de armazenamento

-25°C a +70°C

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP20

IP55

dimensões

Ø 53x27mm

150x85x35mm

ligações por bornes de mordentes:
- flexível
- rígido

1,5mm2 a 2,5mm2

0,75mm2 a 2,5mm2

Módulos de saídas rádio KNX
TRB221

tebis KNX

TRB221
alimentação

Módulos de saídas rádio KNX
TRE221

L
N

fct

1
TRE221

2

fct
cfg

LN

TRB221

1 2 34 5 6 78
LED

LED

3

cfg
N L

fct
fct

4

10 A

M

Legenda
cfg
 Botão de pressão e LED de configuração cfg
 Antena
 Botão de pressão e LED função fctfct da saída
 Bloco de terminais:
- L: fase 230V 
- N: Neutro
- S: Subir
- T: Descer

L
N

1

Legenda
fct

fct
LED

LED
fct

2
3

cfg

 Botão de pressão e LED de
cfg
configuração cfg
  Botão de pressão e LED
função fctfct da saída subida S
e da saída descida T
 Bloco de terminais

4
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Receptores rádio KNX
Características técnicas
TRB501

TRB521

alimentação

230V AC 50Hz ±15%

entradas

1 contacto livre
de potencial

2 contactos livres
de potencial

10A 230V AC1

1 saída estores
5A 230V AC1

saída
poder de corte:
- incandescentes
- halogéneo 230 V
- halogéneo MBT transf. ferromagnético
- halogéneo MBT transf. electrónico
- lâmpadas fluorescentes

1500W
1500W
800W
600W
11x36W
máx. 47μF

ligações:
- flexível
- rígido

0,5mm2
a 2,5mm2

frequência de emissão

868,3MHz

alcance de emissão:
- no interior do edifício
- campo aberto

máx. 30m
máx. 100m

T.ª de funcionamento

-10°C a +70°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP30

dimensões

Ø 52x27mm

Módulos de entradas e saídas rádio KNX
TRB501

0,75mm2
a 2,5mm2

Módulos de entradas e saídas rádio KNX
TRB521
L
N

L
N

2

2

1
TRB501

LED

LED

cfg

fct
fct
fct

cfg
cfg

2

3

L N N

1

4

3
TRB521

LED

LED

cfg

cfg
cfg

fct

N L

fct

4
Legenda
cfg
 Botão de pressão e LED de configuração cfg
 Botão de pressão ou interruptor padrão
 Botão de pressão e LED função fctfct da saída
 Bloco de terminais:
- L: fase 230V 
- N: Neutro
- v: Saída contacto 230V

10 A

M

Legenda
cfg
 Botão de pressão e LED de configuração cfg
 Botões de pressão
 Botão de pressão e LED função fctfct da saída
 Bloco de terminais:
- L: fase 230V 
- N: Neutro
- S: Subir
- T: Descer
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Receptores rádio KNX
Características técnicas

230V AC 50Hz ±15%

entradas

1 contacto livre de potencial

saída
poder de corte:
- incandescentes
- halogéneo 230V
- halogéneo MBT transf. ferromagn.
- halogéneo MBT transf. electrónico
- lâmp. fluo. não compensadas
- lâmp. fluo. c/ balastros electrónicos
- lâmp. fluo. compens. em paralelo
- lâmp. fluo. compactas

10A 230V AC1

tebis KNX

TRE400
alimentação

1500W
1500W
1500W
600W
600W
6x58W
não adaptado
6x18W

ligações:
- flexível
- rígido

0,75mm2 a 2,5mm2

frequência de emissão

868,3MHz

alcance de emissão:
- no interior do edifício
- campo aberto

máx. 30m
máx. 100m

T.ª de funcionamento

-10°C a +55°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP55

dimensões

150x85x35mm

Módulo de entradas e saídas rádio KNX estanque
TRE400

fct
S1

TRE400

1
LED

fct
S1

fct
LED

2

cfg
LN

cfg

E1 S2

1 2 34 5 6 78

1 2 34 5 6 78

3

Legenda

L
N

 Botão de pressão e LED de configuração
fctfct
 Botão de pressão e LED função
da
saída S1
 Bloco de terminais:
- L: fase 230V 
- N: Neutro
- Bornes 4+5: entrada por conexão de
um contacto externo livre de potencial
- Bornes 6+7: saída relés 10A AC1

cfg

cfg
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Produtos de base e acessórios
Características técnicas
referências

TR140A

TR131A/TR351A

alimentação

230V 

Bus 30V DC

frequência de emissão

868,3MHz

868,3MHz

potência de emissão

máx. 25mW

máx. 25mW (TR131A/B)

T.ª de funcionamento

0ºC a +45°C

0ºC a +45°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +70°C

-20°C a +70°C

índice de protecção

IP40

IP20/IP30

dimensões

203x77x26,5mm

203x77x26,5mm

antena

52mm

52mm

características

Apresentação dos produtos e ligações eléctricas
TR131A e TR351A

 Tampa

4

 Visor 2x 8 segmentos
3

 Teclas de selecção/combinações
(ver instruções)
 LED’s de sinalização

2

Bus
30V
1

TR140A

L
N
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Produtos de base e acessórios

TXA111
230V  50/60Mh

TXA112

TXA114

TXA116

tensão de alimentação
tensão de saída

30V DC 320mA

30V DC 640mA

30V DC 320mA
30V DC 640mA

30V DC 320mA
30V DC 320mA

reset
potência absorvida
consumo sem carga

por interrupção do Bus
15VA
valor não disponível

24VA
valor não disponível

4,4W
260mW

3,5W
260mW

ligações 230V:
ﬂexível ou rígido

0,75 a 2,5mm2

dimensões
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento

4x17,5mm
-5°C a +45°C
-20°C a +70°C

tebis KNX

Características técnicas

Ligações eléctricas
TXA111

TXA112
230V 50/60Hz

L
N

L

L
N

N

TXA114

230V 50/60Hz

L

TXA116

230V 50/60Hz

L
N

L N

N

L N

TXA114

TXA112

230V 50/60HZ

L
N

TXA116

C1
255 mA

C2

C1

C1

C2

24 V DC
640 mA

C1

C2

185 mA

C2

30 V DC

30 V DC

30 V DC

C1

C2

24 V DC
30 V DC

BUS

-

Bus KNX
30 V DC

C1

30 V DC
BUS

+

C2

- +

Bus KNX
30V DC

Bus KNX
30V DC

24V DC

Bus KNX
30V DC

Bus KNX
30V DC

TGA200
230V AC
50/60Hz

24V DC

1 Ligar/Desligar

1

3

2 Sinalizador OK:

funcionamento normal
2
3 Sinalizador I > /máx =

sobrecarga

tensão de alimentação
tensão de saída
potência absorvida
dimensões
grau de protecção
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
consumo em vazio
eﬁciência
ligações

TGA200
230V AC 50/60Hz
24V DC 1A (TRS)
3,6W
4 x 17,5mm
IP20
0°C a +45°C
-20°C a +70°C
0,2W
87%
0,75 a 2,5mm2
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Produtos de base e acessórios
Características técnicas
Acoplador de linha KNX TYF130

Gateway EnOcean KNX
TYF130
30V DC, Bus KNX
aprox. 6mA
aprox. 8mA
2]
-5°C a +45°C
-25°C a +70°C

tensão de alimentação
corrente linha principal
corrente linha secundária
dimensões
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento

Ligações

tensão de alimentação
consumo
frequência de emissão
alcance RF
dimensões
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento

TYC120
30V DC, Bus KNX
 12mA
EnOcean, banda ISM 868,3MHz ASK
consultar www.enocean.com
81 x 81 x 25mm
-5°C a +45°C
-25°C a +70°C

Montagem

TYF130

RUN
MAIN
SUB

Area
Line
Ptcp.
Nb.

DIAG

Main line

Sub line

30V DC

Bus

Mecanismo

30V DC

Tampa

Bus
Ligações

Borne KNX para ligação da linha
principal (alimentação do produto)
Borne KNX para ligação da linha
secundária

T1: Exit/Del.
T2: Activ./Add

KNX TYC120

4 LEDs de indicação de estado
(ver tabela)

T3: KNX Prog mode

LCD

RUN
IA 1.1.170
.. .. .. .. .. .. .. .. .

• ..

Botão e LED de endereçamento físico

30V DC
KNX
T1

T2

T3

LED’s de indicação de estado
LED RUN (verde)

assinala o estado do lado a montante e a
jusante
- apagado: produto OFF, sem alimentação
do lado a montante
- aceso: produto ON, potência disponível
nas 2 linhas
- intermitente: produto ON, sem potência
do lado a jusante

LED MAIN (amarelo)
LED SUB (amarelo)

recebe dados do lado a montante
recebe dados do lado a jusante

LED DIAG (vermelho)

- apagado: indica que o produto está
parametrizado em “bloqueado ou filtrado”
para os 2 sentidos de comunicação
- aceso: indica que o produto está
parametrizado em “passante” para os 2
sentidos de comunicação
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+

-

Bus

T1 T2
T3
T1 (pressão longa): Apaga produtos memorizados do
canal apresentado no visor
T1 (pressão curta): Sair do modo de memorização
T2 (pressão longa): Iniciar modo de memorização
T2 (pressão curta): Activar ou modificar os canais 1-32

Produtos de base e acessórios
Características técnicas

tensão de alimentação

KNX Bus (21 - 30V DC)

tensão de alimentação (TRS) externa

24V AC/Dc (12-30V AC/DC)

consumo na linha Bus KNX

10mA máx. 30V DC

consumo na alimentação externa

800mW máx. (25mA - 24V DC)

rede comunicação Ethernet

10 BaseT (10 Mbit/s)

protocolos Internet suportados

ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP

KNX net/IP de acordo com
especificações do standard KNX

Core, Routing, Tunneling, Device
Management

ligações ao Bus KNX

0,6-0,8mm2

tebis KNX

TH210

ligações à fonte de alimentação externa 0,6-0,8mm2
ficha Ethernet/IP

RJ45

T.ª de funcionamento

-5°C a +45°C

T.ª de armazenamento

-25°C a +70°C

grau de protecção

IP20

dimensões

2]

Apresentação TH210

Estrutura de rede e ligações

1

Ethernet
TCP/IP
Hub

10

2
TH 210

3

4

Opération

Line

Lk

5

Rx

6
7

Tx

IP Router
TH210

TH 210

TH 210
Opération

TH 210
Opération

Lk

Rx

Line

8

Lk

TH 210
Opération

Rx

Line

Tx

Tx

Lk

Opération

Line

Tx

Lk

Rx

Rx

Line

Tx

9
24V
AC/DC

1- Vermelho: indicação do modo normal (LED apagado) ou do modo
endereçamento (LED aceso)
2- Botão de endereçamento físico
3- LED verde: em funcionamento
4- LED amarelo: recepção de dados na linha de Bus
5- LED verde: sinal Ethernet Link (Lk)
6- LED amarelo: sinal Ethernet Receive (Rx)
7- LED vermelho: sinal Ethernet Transmit (Tx)
8- Bornes de ligação ao Bus KNX
9- Bornes de ligação da tensão externa 24V AC/DC
10- RJ45 Tomada rede Ethernet

L4
L3
L2
L1

L
N

230 V 50/60 Hz

TXA111

Bus 30 V DC

Nota: para que o TH210 funcione correctamente como acoplador
de linha (KNXnet/IP Routing) é necessário que a rede IP seja
adequada, suportando IP Multicasting. O router deverá ser
configurado de modo a permitir o multicast dos telegramas IP.
O endereço 224.0.23.12 deverá ser reservado para este efeito.
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Produtos de base e acessórios
Características técnicas

Apresentação TH210

Interface IP/KNX TYF120

tensão de alimentação
alimentação auxiliar
consumo no Bus KNX
consumo alim. auxiliar
comunicação Ethernet
protocolos suportados

TYF120
Bus KNX (21-30V DC)
12-24V AC; 12-30v DC ou PoE
10mA (máx. 30V DC)
1,7W máx. (57mA - 24V DC)
10 BaseT (10Mbit/s)
ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP,
AutoIP

KNXnet/IP, de acordo com KNX KNXnetIP, Core, Tunneling,
Device Management, up to 4
tunelling connections
grau de protecção
dimensões
tensão de alimentação
tensão de saída
saída ﬁltrada
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento

Ligações eléctricas

IP20
2]
230V AC - 50/60Hz
1x 30V DC
320mA
-5°C a +45°C
-20°C a +70°C

A1- LED vermelho: LED de endereço físico
A2- Botão de endereço físico
A3- LED verde: em serviço
A4- LED amarelo: recepção de dados na linha de Bus
A5- LED verde: sinal Ethernet Link (Lk)
A6- LED amarelo: sinal Ethernet Receive (Rx)
A7- LED vermelho: sinal Ethernet Transmit (Tx)
A8- Bornesde Bus, ligação da linha ao Bus
A9- Borne de tensão de serviço 24V AC/DC
A10- RJ45 Tomada rede Ethernet.
Nota: quando o botão de endereço A2 é pressionado, o LED A7
indica, durante 10 segundos, a atribuição do endereço IP ao
aparelho:
- piscar 1x: endereço IP fixo
- piscar 2x: DHCP
- piscar 3x: Auto IP.
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Sensores binários e de encastrar

referências TXB302

TXB304

TXB322

TXB344

TXA304

TXA310

TXA306

4]

6]

8]

características
dimensões

35 x 38 x 12mm

alimentação

30V via Bus KNX

entradas

2 contactos livres 4 contactos livres 2 contactos livres 4 contactos livres 4 entradas 10 entradas 6 entradas
de potencial
de potencial
de potencial
de potencial
230V
230V
universais

saídas

-

tensão fornecida

5V DC impulsionais, fornecidos pelo produto

230 V AC (-15/+10%)

corrente de contacto

0,5mA

-

corrente de repouso

-

10mA por entrada

distância entre os
contactos e o produto

ligador extraível com condutores de 200mm, que podem ser
prolongados até 5m

100m

montagem

instalação em caixa de aparelhagem funda (profundidade
mínima 40mm)

em calha DIN

ligação ao Bus KNX

por borne vermelho/preto TG008

ligação das entradas

ligador extraível com condutores de 200mm

por bornes de ligação rápida
- 0,75 a 6 com fio flexível ou rígido

T.ª de funcionamento

-5°C a +45°C

0°C a +45°C

-

2 saídas 5V DC
Imáx. 850μA

4 saídas 5V DC
Imáx. 850μA

-

T.ª de armazenamento -25°C a +55°C

Módulo de 4 entradas de encastrar:
TXB304
TXB 304

-20°C a +70°C

Módulo de 2 entradas + 2 saídas LED de encastrar:
TXB322

6T1126a

TXB322
30 V DC

BP
teste/endereçamento

BP
teste/endereçamento
sinalizador de
endereçamento
físico

sinalizador de
endereçamento
físico

BP ou interruptor
standard

Bus 30 V

azul

amarelo

vermelho

verde

LED

- +

BP ou interruptor
standard

Módulo de 4 ou 10 entradas: TXA304 - 310

Módulo 6 entradas: TXA306
Exemplo de ligações a 3 tipos de entradas diferentes

+
24 V DC

5

E1

7

9

11 13 15 17 19 21 23

E3

E5

E7

E9

310
E1

E3

E5

E7

E9

E2

E4

E6

E8

E10

2

E2

4

6

E4

8

E6

E8

1

3

N

L

5

9

11 13 15
E3

E5

E1

E3

E5

E2

E4

E6

E10

10 12 14 16 18 20

7
E1

306

2

E2

4

6

E4

E6

8 10 12
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tebis KNX

Especificações técnicas

Sensores analógicos
Ligações TYF784
+Us
GND

Us

GND

E1

E2

E3

E4

GND

Us

Atenção
Não ligar os terminais US e GND aos de outro produto.
Não alimentar os sensores ligados às entradas analógicas (E1… E4)
através dos terminais US e GND.

TYF784
E1...E4 :
DC 0-10 V M
0(4)-20 mA
US : DC 24 V M
max. 100 mA

Status

AC 24 V

AC 24 V

30V DC

Bus

24 V 

230V 
50/60 Hz
24 V 

+Us: alimentação para sensores externos
GND: potencial de ref.ª para Us e entradas
E1… E4: entradas
KNX: terminal KNX
24V AC: alimentação do produto
Bp programação
ED programação
LED de estado
Sensores
Conector 6T para módulo de expansão
Sinalizador de estado
OFF
laranja/ON
laranja/piscar rápido
vermelho/piscar lento
vermelho/piscar rápido

sem alimentação
scan do módulo de entradas analógicas
scan do módulo expansão
erro: subtensão/curto-circuito US
erro: sem projecto/erro de parametrização

verde/piscar lento

endereçamento, scan do módulo
terminado, conﬁguração OK

verde/piscar rápido
carregamento dos parâmetros nos módulos
verde/ON
scan do módulo completo, tudo OK
piscar lento = 1/s; piscar rápido = 2/s
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- Os sensores ligados podem ser alimentados via os terminais US
e GND (ver imagem). Estes estão duplicados e ligados internamente.
- O consumo total de todos os sensores alimentados não pode
exceder 100mA.
- Se ocorrer uma sobrecarga ou curto-circuito entre US e GND,
a tensão é desligada. Após correcção da falha a tensão é reposta
automaticamente.

systo KNX
Os botões de pressão systo KNX são sensores que permitem
comandar actuadores KNX.

referências
n.° de entradas
sinalizadores
consumo Bus KNX
IP

WST302x
2
20mA
IP20

WST304x
4
-

alimentação
dimensão (a x l x p)
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
ligações
IK

Bus 30V DC
45x45x17mm
5°C a +45°C
20°C a +70°C
TG008
14

normas

EN 60669-2-1 / EN 60669-1
EN 50428

WST306x
6
-

Montagem

WST312x
2
sim

WST314x
4
sim

tebis KNX

Características técnicas

WST316x
6
sim

Ligações eléctricas

1

2
3

Bus KNX
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Interruptores crepusculares e programadores horários
Características principais - Interruptor horário TXA022

Ligações eléctricas
TXA022

- produto fornecido com hora e data actuais
- mudança automática de horário verão/inverno /
- chave de programação:
para forçagens permanentes,
para copiar ou guardar o programa,
- programação por dia ou grupo de dias,
- 56 passos de programa On, Off,
1 seg. a 30 min. ou variação
- forçagens permanentes On ou Off ( aceso),
- forçagens temporárias On ou Off definidas por programação
- derrogações temporárias On ou Off ( a piscar),
- modo férias
: forçagens On ou Off entre duas datas
- simulação de presença
- gráfico de barras para visualização programa (diário),
- possibilidade de bloquear o teclado
- programável sem estar sob tensão,
- possibilidade de difusão da data e hora através do Bus.

Retorno a zero:
- do programa: pode ser totalmente apagado, pressionando
simultaneamente as teclas: menu, ok e k . A hora e data são
mantidas,
- total: pressionando simultaneamente as teclas: menu, ok e k ,
todas as informações são eliminadas. Depois desta operação é
necessário introduzir a hora e data.

Visor do produto

auto prog

5

7

230 V AC

tebis

0

TXA025

TXA022

alimentação

Bus 30V DC

consumo

5mA máx.

9,5mA máx.

temporização ao
ligar/desligar

30 seg.

-

IP

IP30

IP20

ligações:
- flexível
- rígido

1 a 6
1,5 a 10

T.ª de funcionamento

0°C a +45°C

12

18

24

+

2
1

ok

menu

4

3

Interruptor crepuscular TXA025

potenciómetro de
regulação do nível de
luminosidade

comutador
Auto/Manu/Test
TXA025
auto

sinalizador de
ultrapassagem do nível

sinalizador de
selecção de
sensibilidade

ref.

6

TXA022

test

caract.

new
modif

Off
On

botão de pressão

botão de pressão
e LED de
endereçamento
físico

6

8

sonda de luminosidade
EE002 ou EE003

Bus
30 V

Utilização de vários TXA025
TXA025
6

-5°C a +45°C

8

TXA025
6

TXA025

8

6

8

T.ª de armazenamento -20°C a +70°C
sensibilidade

2-200 e 200-20000 Lux -

Bus
30 V

EE002 / EE003

TXA025: produto
com sonda

TXA025: produto
sem sonda

É possível regular um nível de luminosidade por cada interruptor
crepuscular.
A medição da luminosidade é efectuada por uma sonda apenas,
ligada a um TXA025 que retransmite o valor da luminosidade aos
outros TXA025 da instalação via o Bus KNX.
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Detectores de presença de encastrar

Molas de fixação

Regulações

Sensor de luminosidade
(sob a lente de detecção)

auto
test

1

1

lux

tebis KNX

Detectores de presença TCC510S, TCC520, TCC521 e TCC530E

2
on
1 min

Potentiómetros
1e2

20 min

2
Adr

auto
test

1

Lente de detecção

1h

lux
2

Regulações da luminosidade

on
1 min

20 min

LED de confirmação
para teste e recepção IV

Adr

Sensor IV (detecção)

Posição do
Valor aproximado Aplicação
potenciómetro em Lux *

1h

Receptor IV (telecomandos)

auto teste

pré-definido

1

200

>1 ... 2 <

> 200 ... 400 <

2

400

>2 ... On <

> 400 ... 1000 <

On

1000

Corredor

Escritórios

Escritórios

* A precisão da medida da luz (Lux) é afectada
pelo ambiente (móveis, piso, paredes...).
Se necessário, o nível deve ser ajustado com
potenciómetro ou com o comando remoto.

Zona de detecção

Sobreposição

6m

h
2,5m
2,5m

2,5m

x
y
h

2,5m

3m

3,5m

x

5m

5m

5m

y

7m

8m

9m

1m

Os valores “y” são referentes ao alcance lateral.
O alcance pode diminuir se o movimento detectado for
frontal em relação ao detector.

Telecomando para parametrização
Quando o potenciómetro estiver em
“auto teste”, o comando remoto
EE807 pode ajustar os parâmetros
seguintes:
- Níveis de luminosidade em Lux
(
)
- Temporização ( )
- Detecção de presença/ausência
- Entrada em funcionamento
- célula activa/inactiva
.

- +

M

Telecomando para comando
O comando remoto EE808 permite
os seguintes comandos:
Ligar/desligar a iluminação
(pressão breve), (on/off)
- Variar +/- a iluminação
(pressão longa > 5 seg.)
- Controlar cenários (1, 2, 3, 4).
Uma pressão breve activa o
cenário e uma pressão longa
(> 5 seg.) memoriza o cenário.

97

Detectores de presença de encastrar
Características técnicas
TCC510S

TCC530E

TCC520E

TCC521E

zona de detecção

movimento = 7m / altura da instalação 2,5m; presença = 5m / altura da instalação 2,5m

alimentação

Bus KNX 30V DC

níveis de luminosidade

5 - 1000 Lux

Bus KNX 30V DC + 230V AC para Bus KNX 30V DC + 230V
saída relé
saída DALI/DSI
3 modos de funcionamento

temporização de funcionamento 1 min. - 1 h
contacto de saída

-

-

16 A AC1

tipos de cargas

-

-

capacidade de saída até 24
- lâmpadas halogéneo 230V
balastros DALI/DSI
2300W
- lâmpadas halogéneo BT 1500W
- lâmpadas fluo- compactas com
balastro electrónico 530W
- lâmpadas fluo. com balastro
convencional 1000W
- lâmpadas fluo. com balastro
electrónico 1000W

programação

easy ou system
link

system link

ligações

1,5mm2 (flexível ou rígido)

consumo máx. no Bus

10mA

índice de protecção

IP41

T.ª de funcionamento

-10°C a +45°C

T.ª de armazenamento

-20°C a +60°C

normas

IEC 60669-1, IEC 60669-2-1

Ligações TCC520E

L’

12mA

Ligações TCC521E
L

L

N

da+

da-

DALI
balastro

L
N

230 V

Ligações TCC510S e TCC530E
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L
N

230 V

Detectores de presença de encastrar

alimentação

1 x 3V CR2032

duração da pilha

2,5 anos

protocolo IR

RC6

índice de protecção

IP30

telecomando
EE807
3,5 anos

detectores a comandar TCC510S, TCC520, TCC521, TCC530E

Descrição EE807

Descrição EE808

LED

Telecomando para parametrização
Quando o potenciómetro está na posição
“auto test”, o telecomando EE807
pode regular os seguintes parâmetros:
- Níveis de luminosidade em Lux
(
)
- Temporização ( )
- Detecção de presença/ausência
- Entrada em funcionamento
- Célula activa/passiva
.

LED

Telecomando para comando
O comando remoto EE808 permite aos
utilizadores:
- Ligar/desligar a iluminação (toques
breves nas teclas on/off).
- Variar a iluminação (toques longos
nas teclas on/off).
- Activar cenários/níveis de iluminação
pré-registador, via as teclas 1 - 4.
Um toque breve nas teclas 1-4 permite
activar um nível de iluminação
pré-definido; um toque longo (> 5 seg.) permite
memorizar o nível de luminosidade actual.
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telecomando IV
EE807

Detectores de presença salientes
Apresentação

28

60

4
6

4
5
lux

15

3

On

2 30

1

10
min
5
1

1

test

15
30

60
45

10

5 min
30s

31

3

2
6

110
5

1
2
3
4
5
6

potenciómetro de regulação da temporização
potenciómetro de regulação da luminosidade
potenciómetro de regulação da saída presença (TX510 apenas)
sinalizador V1
lentes de detecção
sensor de luminosidade

Níveis de luminosidade
Posição do
potenciómetro

Valor em
lux

1

Local de
aplicação

X

100

corredores

200

corredores, WC

4

300

trabalho ao PC

5

500

escritórios

6

800

salas de aulas,
laboratórios

On

medição da
luminosidade inibida

Y

2
3

a

zona de
Zone de présence
presença

Y

m
7Y
X

a

2.5 m

3m

3.5 m

X

13

15,5

18

Y

7

8

9

passagem
Passage

X

passagem
Passage

Características técnicas
ref.

detector de presença TX510

detector de presença 1/10 V TXC511

tipo

detector de presença KNX

detector de presença + regulador de
luminosidade KNX

alimentação

30V via Bus KNX

30V via Bus KNX

funções
temporizações da iluminação por
potenciómetro

1 a 30 min. (system link: 5 seg. a 8 h)

1 a 30 min. (system link: 5 seg. a 8 h)

detecção de presença por potenciómetro

30 seg. a 60 min. (system link: 5 seg. a 8 h)

-

regulação da luminosidade

5 a 1200 Lux

5 a 1200 Lux

altura

2,5 a 3,5m

2,5 a 3,5m

canal 2 (presença)

On/Off (easy link: LED (4) = -.-)

-

canal 1 (regulação luminosa)

On/Off (easy link: LED (4) = -.-)

-

sinalizador

Off: auto / On: movimento/teste

regulação do fluxo luminoso
Off: auto / On: movimento/teste

potência dissipada

<0,2W

<0,2W

T.ª de funcionamento

0°C a +45°C

0°C a +45°C

T.ª de armazenamento

-10°C a +60°C

-10°C a +60°C

grau de protecção

IP41

IP41

ligação Bus

bornes KNX

bornes KNX

dimensões

110 x 44mm

110 x 44mm

canal 1 (iluminação)
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Contadores de energia e indicadores de consumo KNX
Características técnicas
características

TE331/TE332

alimentação necessária à programação Bus KNX 30V DC
alimentação para funcionamento
normal

entre LX e N: 230V AC +10% -15% 50Hz

consumo

0,5W (15mA no Bus KNX)

tensão de entrada Lx, Ly e Lz

230V AC entre fases

tipos de rede

mono, bi ou trifásica

medição de correntes

via toros EK028, até 90A

precisão da medição

5% a 25°C, de 200mA a 90A

entrada para selecção de tarifa T1/T2

230V AC (0V = T1 / 230V = T2)

ligação sonda temperatura

apenas para EK088 (interior) ou EK089 (interior)

ligações: bornes de ligação rápida

alimentação: 0,75 a 2,5mm2

tebis KNX

Bus KNX 30V AC

sonda T°, TIs e selecção tarifa: 0,2 a 1,5mm2
largura

6]

T.ª de funcionamento

-5°C a +70°C

T.ª de armazenamento

-25°C a +70°C

Ligações TE331/TE332

Temp +/CTx
CTy
CTz
TFNa
TFNb

N
Lx
Ly
Lz
FP1
FP2
FP3
FP4
FP5
FP6/AT
ECSa
ECSb

N Lx Ly Lz

KNX/EIBKNX/EIB+

Temp +/CTx
CTy
CTz
TFNa
TFNb

KNX/EIBKNX/EIB+

N
Lx
Ly
Lz
FP1
FP2
FP3
FP4
FP5
FP6/AT
ECSa
ECSb

N Lx Ly Lz

Legenda:
A : alimentação
B : fases a medir
C : LED tele-informação
D : LED canal medição 1
E : LED canal medição 2
F : LED canal medição 3
G : botão para configuração easy link
H : botão de endereçamento
I : Bus KNX
J : sensor de temperatura
K : 3 canais de medição
L : tarifa tele-informação (exclusivo para França)
M : tarifa T1/T2
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Contadores de energia e indicadores de consumo KNX
Características técnicas

características

TE360

tensão

230V ±15%
400V ±15%

TE370

frequência
potência dissipada
medição
visor
precisão
Imáx.
Istart
In
LED
saída impulsional
tarifa
dimensões
índice de protecção
T.ª de armazenamento
T.ª de funcionamento

50/60Hz
< 10VA e 3W
directa
por TI
digital: 7 dígitos
±1% classe B (EN 50470-3)
100A
6A
80mA
10mA
20A
5A
500x kWh
1000x kWh
1=100Wh 100ms 27V DC máx.
2
2
7]
4]
IP20 / IP51 (frente)
-20°C a +70°C
-10°C a +55°C

ligações:
- rígido
- ﬂexível

1,5 a 35mm2
1 a 35mm2

trifásico
medição directa medição via TI
até 100A

1,5 a 10mm2
1 a 6mm2

Visor e funções TE360

TE360
precisão classe B 1%
energia activa
energia reactiva
consumo actual
LED indicador de consumo
certiﬁcado MID
contador parcial
tarifa bi-horária
visor LCD
visor retroiluminado
reconhecimento L/N

2

sinalização de erro de
ligação
saída impulsional
interface KNX
tampa de selagem

1

visor

2

selecção de valores

3

Reset

1
2
6

prog

reset

5

3

Bus 30 V DC

4

LED indicador de consumo

5

fases com tensão

reset

4

5

Bus 30 V DC
+
-

1 3 5 7

-

BUS 30 V DC

T1/T2

+

-

5 7

BUS 30 V DC

U1 U2 U3 N

9 11 13 15

prog
reset

reset

2

4

6

8

10

12

14

2
L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
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3
4

T1/T2

+
-

+

x
x

Visor e funções TE370

1

4

6

8

10 12

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

TE370
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

Estações meteorológicas KNX e anemómetro
Montagem do suporte

tensão de alimentação
consumo

24V DC
100mA máx.

gama de medição

-30°C a +50°C
0,1°C precisão

A estação meteorológica TXE530 é fornecida com um suporte que
permite a montagem mural do produto ou a sua fixação num poste.
O aparelho é fornecido com um suporte de encaixe na parte traseira.
Estão disponíveis dois suportes articulados como acessórios (TG353
e TG354) para uma montagem mural ou num poste.

gama de medição

velocidade vento 0 a 70m/s
(250km/h)

Montagem mural

gama de medição
sensor de chuva
ligação KNX

luminosidade de 0 a 150000 Lux
sim
borne KNX TG008

BP + sinalizador de
endereçamento físico

sim

T.ª de funcionamento
dimensões
conﬁguração

-30°C a +50°C
96x77x118mm
via easy link

Montagem num poste

Montagem horizontal

90°

Instalação
Escolha um local desobstruído para uma boa medição dos sensores de vento, chuva e sol. É recomendado orientar o produto para Sul de
forma a optimizar a medição da luminosidade. A estação meteorológica não deve, em caso algum, ser instalada por baixo de elementos de
construção a partir dos quais a água possa escorrer e cair sobre o sensor de chuva após o fim de precipitação (chuva ou neve). A estação
meteorológica não deve, em caso algum, estar à sombra de um edifício ou árvores. Proporcionar um espaço livre de, pelo menos, 60cm
abaixo da estação meteorológica para permitir a correcta medição do vento.

Detector de velocidade de vento TG050
Composição do produto:
- um anemómetro e seu suporte de fixação,
- uma caixa de interface estanque,
- parafusos de fixação para a caixa (furos Ø 6mm).
Características eléctricas:
- tensão de alimentação: 230V AC 50Hz
- tipo de contacto (segurança para vento): 230V AC 4A
(protecção por fusível 4A retardado).
Características funcionais:
- regulação do nível de velocidade do vento: até 55km/h por
potenciómetro (regulação de fábrica 25km/h)
- tempo de reacção de ultrapassagem do nível:
3 segundos (5 segundos máx.)
- tempo de bloqueamento ao vento: 10 minutos (fixo).

Princípio de funcionamento
Para explorar a função segurança para o vento com o sistema tebis
é necessário ligar o contacto do anemómetro a uma entrada do
módulo TXA304, TXA306 ou TXA310 e programar a ligação lógica
segurança para vento com o configurador.
O detector segurança para vento TG050 é utilizado como dispositivo
de protecção de estores contra rajadas de vento.
Se a velocidade do vento medida pelo anemómetro ultrapassar,
durante 3 segundos, o nível regulado no potenciómetro, é
accionada imediatamente a subida total dos estores ou persianas
que permanecem nesta posição durante, no mínimo, 10 minutos
(comandos manuais inactivos).
Se a velocidade do vento diminui e permanece estabilizada, a
segurança de vento é desactivada e os comandos manuais são
novamente autorizados.
Ligações eléctricas

Ambiente:
- classe de isolamento II
- índice de protecção IP65
- T.ª de funcionamento: -25°C a +50°C
Ligações
Capacidade: 0,5 a 2,5
Atravancamentos:
- dimensões da caixa estanque (exteriores): 80 x 100 x 52mm
- entre-eixo de fixação: 90mm

1

2

3

4

5

6

7

8

N

F

entradas
230V AC
do TXA304,
TXA306,
TXA310

103

tebis KNX

Estação meteorológica KNX Easy TXE530

Estações meteorológicas KNX e anemómetro
Apresentação TG053A

Descrição TG053A
1 - Bornes para alimentação
24V DC/20V AC, para
condutores flexíveis
2 - Ligação do sensor de chuva,
integrado na tampa
3 - Antena GPS
4 - LED sinal GPS
5 - Ligador KNX (+/-)
6 - Botão de enderençamento
físico
7 - LED de enderençamento
físico

tampa
superior
1 - sensor de chuva

2 - abas de protecção
3- placa electrónica

Montagem TG053A

horizontal

A estação meteorológica TG053A é fornecida com um suporte que
permite montagem mural ou sobre um poste. O aparelho é entregue
com o suporte encaixado na parte de trás.
Para o desencaixar, desapertar com uma chave de fendas os
parafusos de fixação do suporte situados à direita e à esquerda,
como indicado no esquema.

Características técnicas TG053A
alimentação

24V DC ou 20V AC

consumo

máx. 100mA

ligação ao Bus

KNX +/-

T.ª de funcionamento

-30°C a +50°C

grau de protecção

IP44

dimensões

96 x 77 x 118mm

peso

146g

sensor de chuva
aquecimento

aprox. 1,2W

sensor de temperatura
gama de medição

-40°C até +80°C

precisão

0,1°C

sensor de vento
gama de medição

0m/s até 70m/s

precisão

<10% do valor medido

sensor de luminosidade
gama de medição

0 até 150000 Lux

precisão

0 a 120 Lux: 1 Lux
121 a 1046 Lux: 2 Lux
1047 a 52363 Lux: 63 Lux
52364 a 150000 Lux: 423 Lux
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A estação meteorológica não
deve, em caso algum, situar-se
à sombra de uma construção
ou de árvores. Prever um espaço
livre de pelo menos 60cm sob
a estação meteorológica para
permitir uma medição de vento.

Actuadores binários de encastrar

referência
tipo de produto (instalação)
corrente nominal In
tensão nominal Un
n.° de canais

TXB601B
de encastrar
10A
230V 
1 canal

TXB602F

TXB692F

TYB601B

TYB602F

TYB692F

6A

6A

10A

6A

6A

2 canais

2 entradas
+ 2 saídas

1 canal

2 canais

2 entradas
+ 2 saídas

alimentação
consumo no Bus KNX
poder de corte

30V DC via Bus KNX
5mA

- incandescente e halogéneo 230V
- halogéneo MBT transf. ferromagnético
- halogéneo MBT transf. electrónico
- lâmpadas ﬂuor. não compensadas
- lâmpadas ﬂuor. com transf. mono ou duo
- lâmpadas ﬂuor. c/balastros electrónicos
- lâmpadas ﬂuor. c/balastros convencionais, paralelo
- lâmpadas economizadoras (CFL) 230V
- lâmpadas LED 230V

600W
600VA
600VA
600W
6x58W
não adaptado
5x15W
5x15W

T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
ligações: ﬂexível ou rígido

-5°C a +45°C
-20°C a +70°C
IP30
0,75 a 2,5mm2

600W
600VA
600VA
600VA
6x58W
5x15W
5x15W

Ligações
TXB601B / TYB601B: 1 saída on/off 10A

TXB602F / TYB602F: 2 saídas on/off / 1 saída estores 6A

Bus
30 V DC

(3)
KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

(1)

KNX+ /RD
KNX- /BK

(1) - botão sinalizador de endereçamento
físico e comando manual
(2) - contactos de saída

S1

S1

S2

(3) - ligação Bus KNX
(2)

10 A
L
N

Bus
30 V DC

In 2

Com

In 1

Bus
30 V DC

In 2

Com

In 1

TXB692F / TYB692F: 2 entradas + 2 saídas 6A

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

S2

S1

S2

10 A
L
N

10 A
L
N
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Características técnicas

Actuadores binários modulares
Actuadores binários TXA
Função
Os actuadores binários TXA604, TXA606, TXA608 e TXA610
dispõem de 4, 6, 8 ou 10 canais independentes (livres de potencial)
e permitem realizar comandos ON/OFF, temporizações, funções
lógicas, criar alarmes, forçagens, cenários, bloqueios, contar as
horas de funcionamento, entre outras funções.
Os produtos permitem escolher, por canal, qual a função a usar:
ON/OFF ou estores/persianas.

No modo «Auto», são as ordens ON e OFF provenientes dos módulos
de entradas do sistema KNX.
No modo «Manu» , os comandos são dados através dos botões de
pressão do próprio produto (forçagem).

Características técnicas
TXA606B
TXA608B
TXA610B

TXA604D/TXA606D
TXA608D/TXA610D
TXM616D/TXM620D

tipo de produto
corrente nominal In
tensão nominal Un
n.° de canais
alimentação
contacto AC1 (cos = 0,8) DIN EN60947-4-1
adaptado a cargas capacitativas

modular para calha DIN
10A
250/440V AC
6/8/10
30V DC TRS
10A
não

cargas
- incandescente e halogéneo 230V
- halogéneo MBT transf. ferromagnético
- halogéneo MBT transf. electrónico
- lâmpadas ﬂuorescentes não compensadas
- lâmpadas ﬂuor. com transf. mono ou duo
- lâmpadas ﬂuor. compensadas em paralelo
- lâmpadas economizadoras (CFL) 230V
- lâmpadas LED 230V

1200W
1200VA
1000VA
1000W
15x36W
não adaptado
12x23W
12x23W

T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
ligações: ﬂexível ou rígido

-5°C a +45°C
-20°C a +70°C
IP30
0,75 a 2,5mm2

16A, cargas capacitativas
4/6/8/10/16/20
16A
16A (200F)
2300W
2300VA
1600VA
1200W
20x36W
não adaptado
18x23W
18x23W

Ligações eléctricas
TXA6xxx

TXM6xxx

1

L1
L2
L3
N

1
3
C1C2

5
C3

7
9
C4C5

11
C6

13 15
C7C8

17
C9

19
C10

C1

C3

C5

C7

C9

C2

C4

C6

C8

C10

auto

30V DC

-

+

Bus KNX
30V
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C1C2C3
2
4

6

C4C5C6
8
10

12

auto 1
auto 2
1
2

C7C8C9C10
14 16 1820

Bus KNX
30V

C1/C9

C3/C11

C5/C13

C7/C15

C2/C10

C4/C12

C6/C14

C8/C16

Actuadores binários modulares
Actuadores binários TYA

tebis KNX

Função
Os actuadores binários TYA604, TYA606, TYA608 e TYA610
dispõem das mesmas características dos seus homólogos TXA,
possuindo inúmeras funções adicionais, a nível de programação.
A programação deve ser feita exclusivamente por ETS

Características técnicas
TYA604A
TYA606A
TYA608A
TYA610A

TYA604B
TYA606B
TYA608B
TYA610B

TYA604C
TYA606C
TYA608C
TYA610C

tipo de produto (instalação)
corrente nominal In
tensão nominal Un
n.° de canais
alimentação
consumo típico no Bus KNX
dissipação máx.
corrente máx. por produto (soma)
gama de medição de corrente
precisão da gama de medição corrente
intervalos mín. de medição de corrente

modular para calha DIN
4A
10A
16A
250V/440V
4/6/8/10
30V DC (TRS) via Bus KNX
4/4,3/15,2/15,9/5/5mA
1/1/2/3W
3/5/6/7W
8/12/12/15W
16/24/32/40A
30/45/60/75A 45/60/80/100A
não
não
não

poder de corte
- incandescente e halogéneo 230V
- halogéneo MBT transf. ferromagnético
- halogéneo MBT transf. electrónico
- lâmpadas ﬂuor. não compensadas
- lâmpadas ﬂuor. compensadas em paralelo
- lâmpadas ﬂuor. c/balastro electrónico
- lâmpadas economizadoras (CFL) 230V
- lâmpadas LED 230V

800W
800VA
800VA
800W
não adaptado
12x36W
6x23W
6x23W

T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
ligações: ﬂexível ou rígido

-5°C a +45°C
-20°C a +70°C
IP30
0,75 a 2,5mm2

1200W
1200VA
1000VA
1000W
não adaptado
15x36W
12x23W
12x23W

2300W
1600VA
1200VA
1200W
não adaptado
20x36W
18x23W
18x23W

TYA604D
TYA606D
TYA608D
TYA610D

TYA606E

16A cargas capacitivas
4/6/8/10/16/20

8/12/12/15W
45/60/80/100A

2300W
1600VA
1200VA
1200W
1500W com 200 μF
20x36W
18x23W
18x23W

6
6,2mA
6W
68A
0,02 - 16A
<2% +/-10mA
50mA
2300W
1600VA
1200VA
1200W
1500W com 200 μF
20x36W
18x23W
18x23W

Ligações eléctricas
TYA6xxx
1

1
3
C1C2

5
C3

7
9
C4C5

11
C6

13 15
C7C8

17
C9

19
C10

C1

C3

C5

C7

C9

C2

C4

C6

C8

C10

auto

30V DC

-

+

C1C2C3
2
4

6

C4C5C6
8
10

12

C7C8C9C10
14 16 1820

Bus KNX
30V
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Actuadores para iluminação variável
Características técnicas
referências

TXA661AN/
TYA661AN

TXA661BN/
TYA661BN

TXA663AN/
TYA663AN

TXA664A/TYA664A TX211A

número de canais

1 saída

1 saída

1 a 3 saídas com
selector

4 saídas

3 saídas

potência comandada

300W

600W

300 a 900W

300W

1 - 10V

300W
300VA
60W
60W
8 lâmpadas

600W
600VA
120W
120W
10 lâmpadas

300/600/900W
300/600/900VA
60/120/210W
60/120/210W
8/10/15 lâmpadas

300W
300VA
60W

0,5W

< 10W

tipos de cargas compatíveis:
- incandescente/halogéneo 230V
- halogéneo MBT com transf.
- CFL variáveis 230V
- LED variáveis 230V
alimentação
consumo em vazio
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
ligações: rígido ou ﬂexível

30V DC + 230V - TYA664A
0,2W
0°C a +45°C
-20°C a +60°C
IP30
0,75 a 2,5mm2

corrente máx.
50mA + contacto
TOR 16A AC1

8 lâmpadas
30V DC
< 9W

Ligações eléctricas
TXA661AN, TXA661NB / TYA661AN, TYA661BN:
1 saída 300W/600W

TXA663AN / TYA663AN: produto monofásico 1 a 3 saídas
F
N

F
N
sinalizadores de
sobreaquecimento

sinalizador de curto-circuito
e sobrecarga

TYA661A

sinalizador de indicação
de estado

comutador
Auto / Manu

botão de comando manual

sinalizador de curto-circuito
e sobrecarga
sinalizador de
sobreaquecimento

sinalizador de indicação
de estado

TYA663A

botão de comando manual
comutador
Auto / Manu
botão de endereçamento
físico, com sinalizador

modo expert

modo expert

botão de endereçamento
físico, com sinalizador
carga

carga

Bus KNX
30V

Bus KNX
30V

carga
carga

selector 3 posições:
- 3 x 300W
- 1 x 600W + 1 x 300W
- 1 x 900W

TX211A
F
N

F
N

balastro electrónico

TX211A

TX211A

lâmpada fluorescente

comutador
Auto/Manual

sinalizador de indicação
de estado
botão de comando
manual

EV100
EV102
Bus KNX
30V
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carga

canal 1
canal 3
Bus KNX
canal 2
30V

Actuadores para iluminação variável
Gateway KNX/DALI - TYA670D

Características do produto
• comando de 64 dispositivos DALI, distribuídos por 32 grupos
• comando individual, de grupo ou geral
• 16 cenários
• controlo de efeito para sequências dinâmicas e jogos de cores
• leitura do estado dos produtos DALI através de KNX, por exemplo,
intensidade luminosa, defeito da luminária…
• comando manual dos grupos DALI
• forçagem
• função iluminação de emergência
• função de inibição para cada grupo
• atraso ao ligar e ao desligar separado
• função temporização com pré-aviso de extinção
• função circulação: em combinação com um detector de presença,
redução da intensidade luminosa quando nenhum movimento é
detectado antes da extinção
• protecção contra sobrecargas, curto-circuitos e sobretensões
• possibilidade de substituição de um produto DALI individual sem
software durante o funcionamento
• contador de horas de funcionamento
• modo default: possibilidade de comando dos grupos DALI
através das teclas frontais do produto (todos os produtos DALI são
comandados em simultâneo).

Da+ Da-

L

N

tebis KNX

Apresentação do produto
A gateway KNX/DALI TYA670D permite a interligação de sistemas de
controlo de iluminação DALI com uma instalação KNX.

TYA670D

Area
Line
Ptcp .
Nb.

Botões de comando manual
Botão e sinalizador de endereçamento físico
Borne KNX
Display
Alimentação 230V
Bus DALI

Características técnicas
alimentação KNX
potência absorvida KNX
alimentação rede
frequência
potência dissipada total
tensão DALI
n.° de produtos DALI (consumo eléctrico 2mA cada)
taxa de transmissão DALI
protocolo DALI
comprimento dos cabos DALI
- para rede de cabo 1,5mm2
- para rede de cabo 1,0mm2
- para rede de cabo 0,75mm2
- para rede de cabo 0,5mm2
capacidade de ligação DALI
cabo ﬂexível sem ponteira
cabo ﬂexível com ponteira
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
largura de montagem

30V CC
tip. 150mW
110/240V CA ±10%
50/60Hz
máx. 3W
16V CC
máx. 64
1200 bit/s
EN 62386
máx. 300m
máx. 238m
máx. 174m
máx. 116m
0,2… 4mm2 ou 2x0,2… 2,5mm2
0,5… 4mm2
0,5… 2,5mm2
5°C a +45°C
-25°C a +70°C
72mm (4 módulos)
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Características técnicas
Controladores RGB KNX para LED
Os controladores de LED de 3 canais permitem variar a luminosidade
de módulos LED controlados em tensão ou corrente, de acordo com
a versão.
Estes produtos permitem controlar a cor da iluminação, criar efeitos
luminosos ou lançar sequências de cores pré-programadas.

Funções:
- 3 canais de variação controlados pelo Bus KNX
- 60 cenários conﬁguráveis por ETS
- 4 sequências de cores, com 12 cores por sequência.

A oferta é composta por controladores para módulos LED
controlados em tensão ou em corrente:
- TYB673A: comandos em tensão
- TYB673B: comando em corrente.

Características técnicas
referências
tipo de produto (instalação)
tensão auxiliar de alimentação
número de canais
modo de comando

TYB673A
não modular
12-24V DC
3 (R-G-B)
tensão contínua

24V DC

potência máxima

12V DC - 80W
24V DC - 155W

-

tensão máxima da saída
sinal de saída
consumo no Bus KNX
consumo em vazio
comprimento máx. do cabo
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
índice de protecção
classe de protecção
capacidade de ligação
normas

PWM/600Hz
12mA
<1W
10m
-5°C a +45°C
-20°C a +70°C
IP20
II
0,75 a 1,5mm2, terminais de parafuso
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TYB673B

corrente contínua

22V DC

EN 55015: 2006-12-01 + A1: 2007-05-01 + A2: 2009 + A3: 2013
EN 61547: 2009-10-01 + A1: 200-12-01
EN 50491-3: 2009
EN 50491-5-1: 2010
EN 50491-5-2: 2010

Actuadores para iluminação variável
Ligações eléctricas
TYB673A

TYB673B

• máx. 63 LED/Canal

• máx. 63 LED/Canal

COM +
R–
G–
B–

1

• Botão de comando de endereçamento físico

1

• Botão de comando de endereçamento físico

2

• Indicador luminoso

2

• Indicador luminoso

Regulação da corrente contínua
Antes de ligar pela primeira vez, proceder à regulação da corrente
contínua através dos comutadores.
Para tal, retirar a tampa do produto e posicionar os comutadores na
posição pretendida. Apenas um comutador de cada vez pode estar
na posição ON (LIGADO). O comutador 4 deve estar sempre na
posição OFF (DESLIGADO).

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF

350 mA

500 mA

700 mA

111

tebis KNX

12-24V DC
GND

Actuadores para estores/persianas
Características técnicas

referências

Em modo «Auto», as ordens de movimentos são provenientes dos
módulos de entradas do sistema KNX.
Em modo «Manual» , os comandos são dados através dos botões
de pressão do próprio produto (forçagem).

TXA624C TXA624D TXA628C TXM632C
TYA624A TYA624B TYA628A
TYA624C TYA624D TYA628C

n.° de saídas

4

4

8

12

poder de
corte

6A AC1
250V 

6A DC1
24V …

6A AC1
230V 

4A AC1
230V 

alimentação do
produto

Bus 30V DC

Bus 30V DC
+ (230V )

temporização entre 600ms
2 ordens sentido
oposto
dissipação máx. do
produto

2W

3W

T.ª funcionamento
0°C a +45°C
T.ª armazenamento -20°C a +70°C
índice de protecção IP30

ligações

0,75 a 2,5mm2

PZ1
0,5 a 6mm2
rígido
0,5 a 4mm2
ﬂexível

Ligações eléctricas
TXA624C/TXA628C/TYA624A/TYA624C/TYA628A/TYA628C
F
N

TXA624D/TYA624B/TYA624D
24 V ... +

TYA624B

sinalizador de indicação
de estado

TYA624A

comutador
Auto/Manual

botão para:
a) programação
b) forçagem das saídas
com o comutador na
posição Manual:
- 1.° apoio: descer
- 2.° apoio: STOP
- 3.° apoio: subir
- 4.° apoio: STOP
- 5.° apoio: descer

botão de
endereçamento
físico, com
sinalizador
Bus KNX
30V

botão de
endereçamento
físico, com
sinalizador

24 V ...

Nota:
Ligações dos motores
- motores de corrente alternada: não ligar 2 motores em paralelo
- motores em corrente contínua: 2 motores em CC podem ser
ligados em paralelo, desde que seja respeitada a corrente nominal
do produto.

TXM632C
L3
L2
L1
N

1

3

2

4

N
L
230V 50/60 Hz

5

7

6

8

9

L

auto 1
auto 2

10

11

12

13

L

C1/C7

C3/C9

C5/C11

C2/C8

C4/C10

C6/C12

14

C9

15

16

L

17

C11

botões para comando
manual, sinalizador de
indicação de estado

comutador auto 1/
auto 2/manual 1/
manual 2

botão de endereçamento
físico, com sinalizador
L

C2

18

borne Bus KNX

N
L1
L2
L3
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comutador
Auto/Manual

19

20

C4

21

L

C6

22

23

24

25

C10

C8

26

27

28

L

29

30

C12

31

32

bornes para ligação
das cargas a comandar

Actuadores analógicos
Ligações TYF684

Ligações TYF684E

GND

A1

U/I

GND

A2

GND

A3

U/I

U/I

U/I

GND

GND

A4

A1

U/I

GND

A2

U/I

U/I

GND

A3

GND

tebis KNX

U/I

A4

TYF684E

TYF684

A1...A4 :
DC 0-10 V M
0(4)-20 mA

A1...A4 :
DC 0-10 V M
0(4)-20 mA

Status A1 A2 A3 A4

Status A1 A2 A3 A4

AC 24 V

AC 24 V

30V DC

Bus

24 V 

24 V 

230 V 
50/60 Hz

24 V 

230V 
50/60 Hz
24 V 

GND: potencial de ref.ª para as saídas A1… A4
A1… A4: saídas
KNX: terminal KNX
24V AC: alimentação auxilar do produto

GND: potencial de ref.ª para as saídas A1… A4
A1… A4: saídas
KNX: terminal KNX
24V AC: alimentação auxilar do produto

Dispositivos com interfaces analógicos

Dispositivos com interfaces analógicos

LED de estado do produto (vermelho, laranja, verde)

LED de estado do produto (vermelho)

LED de estado das saídas (amarelo)

LED de estado das saídas (amarelo)

LED de programação

Conector 6T para actuador analógico

Botão de programação

Conector 6T para ligações futuras

Conector 6T para módulo de expansão

- Saídas de corrente suportam até 5001 no máximo.
- Saídas de tensão devem ter no mínimo de 1k1 aplicados.
- Os terminais GND das saídas A1… A4 estão ligados entre si.
- No caso de um curto-circuito numa saída de tensão entre A1… A4
e GND a saída é desligada.

Atenção
• Não ligar balastros electrónicos 1/10V ao produto.
• Não ligar fontes de tensão exteriores às saídas. Os equipamentos
ligados devem assegurar isolamento.
• Os terminais GND não devem ser ligados aos mesmos terminais de
outro produto (risco de danos irreparáveis).

Sinalizadores de estado
Estado do produto (sinalizador tricolor vermelho, laranja, verde)

Sinalizadores das saídas A1… A4 (amarelo)
OFF: sinal da saída é igual a zero
ON: sinal da saída é maior do que zero

OFF
laranja/ON
laranja/piscar rápido
vermelho/piscar lento
vermelho/piscar rápido

sem alimentação
scan do actuador
scan do módulo expansão
erro: subtensão/curto-circuito US
erro: sem projecto/erro de parametrização

verde/piscar lento

endereçamento, scan do módulo
terminado, conﬁguração OK

verde/piscar rápido
carregamento dos parâmetros nos módulos
verde/ON
scan do módulo completo, tudo OK
piscar lento = 1/s; piscar rápido = 2/s
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Actuadores para controlo de temperatura
Termóstato de ambiente KNX TX320

Ligação do Bus e das entradas

1 selector do modo de
funcionamento ou botão de
presença

1

- as 3 entradas E1 ,E2, E3 permitem
ligar contactos livres de potencial
(por exemplo BP, interruptores ou
automatismos convencionais),
- as funções específicas de cada
entrada dependem da configuração
e parametrização do produto

2

- ligação do cabo Bus: vermelho+/preto(respeitar a polaridade)

modo Conforto
modo Económico

E3 E3
E2 E2
E1 E1

modo Reduzido (noite)

COM

COM
BUS

Ani-gelo
LED vermelho/azul:
vermelho = aquecimento
azul= climatização
apagado = temperatura
desejada atingida.
2 botão de regulação da
temperatura

Actuador para electroválvulas KNX - 6 canais TX206H

Electroválvulas TX501, TX502
Descrição do produto
A electroválvula motorizada TX501 recebe
a temperatura ambiente de um regulador
de temperatura ambiente, de modo a
controlar percentualmente o caudal de
água que deve deixar passar

botão de endereçamento físico

230V AC
indicação da abertura da electroválvula
(por ex. 20%)
tampa com fechadura e chave, permite
aceder à tecla de programação e bloqueio
ligação de 6 válvulas
electrotérmicas

Bus KNX

Montagem
1. escolher um adaptador apropriado entre
os fornecidos
2. apertar o adaptador
3. colocar o aparelho na sua posição de
montagem vertical
4. pressionar o aparelho contra o adaptador
até sentir o encaixe

Esquema da instalação

TX320

Bus KNX

TX502

TX501
TX206H

gerador
(caldeira,
bomba de
calor)
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Apresentação da abertura da válvula, por exemplo 20%
- Tampa com chave, para acesso a botão de programação e ou para
desbloquear o actuador
- Mede e regula a temperatura.

referência
dimensões
alimentação
consumo no Bus

TX501
82x50x65mm
30V DC via Bus
< 10mA

detecção do ﬁm de
curso das válvulas

automático

TX502

tebis KNX

Electroválvulas KNX TX501, TX502

força
> 120N
curso máx. do regulador 6mm
tempo de execução
< 20 s/mm

Electroválvulas EK723, EK724

regulação manual da
temperatura

não permite

sinalizadores

5 LED’s

adaptadores incluídos

Danfoss, RA, Heimeier, MNG, Schlösser
Honeywell, Baukmann, Dumser, Reich,
Landis+Gyr, Overtrop, Herb, Onda

entradas
classe de isolamento
grau de protecção

2 entradas binárias
III
IP21
IP20

ligações

Cabo 6 condutores (1 m):
preto/vermelho: Bus KNX
amarelo/verde: contacto janela
branco/castanho: detector de presença

T.ª de armazenamento
T.ª de funcionamento

-25°C a +60°C
0°C a +50°C

por botões frontais

Características técnicas

Dimensões e ligações
61
Ø 44

BU

BN

h (máx.) 64

h (máx.) 59

N/MM L/Ls

Ø 42,5

N/MM L/Ls
BU
BN
pt azul

castanho

PT
alimentação
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
classe de isolamento
IP (produto instalado)
dimensões

EK723
230V 
50/60Hz
0°C a +50°C
-20°C a +70°C
2
54
64x42x50mm

tempo de abertura de
0 a 100%

3,5 min.

força de ajuste
potência
consumo
grau de poluição
categoria de sobretensão

125Nm
2,5W
150mA
2
II

norma

EN60335-1
EN61000-6-1
EN61000-6-3

EK724
24V  …
(EN61558-2-6)

3

4,5 min.

3W
220mA
EN61000-6-1
EN61000-6-3
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Actuador de 6 canais para controlo de temperatura TYF656T

Protecção contra sobrecargas
De modo a proteger o produto e os actuadores a si ligados, no
caso de uma sobrecarga o produto detecta qual a saída afectada
e desliga-a.
As saídas não afectadas continuam em funcionamento, o que
signiﬁca que apenas parte da instalação é afectada.
- No caso de uma sobrecarga maior o actuador desliga todas as
saídas A1… A6.
- No caso de uma sobrecarga menor o actuador desliga as saídas
A1… A3 e/ou A4.
- O actuador identiﬁca a saída em sobrecarga num máximo de 4
testes cíclicos.
- Se o actuador não conseguir identiﬁcar inequivocamente qual a
saída em sobrecarga, o actuador desligará individualmente, uma
após a outra, cada uma das saídas.
- A sobrecarga pode ser sinalizada no Bus para cada saída.
Atenção:
- Para as saídas A1… A3 e A4… A6 só devem ser ligados actuadores
do mesmo tipo.
- Não ligar cargas mistas.
- Ligar actuadores para zonas sensíveis a baixas temperaturas aos
canais A1 e A4. Estas são desligadas em último lugar, em caso de
sobrecarga.
- Não exceder o número máximo de actuadores por canal.
- Não ligar o condutor de neutro dos terminais das saídas a outros
actuadores.
- Não ligar cargas capacitivas ou indutivas.

Ligações TYF656T
Características técnicas
alimentação
frequência
potência dissipada
consumo KNX
T.ª de funcionamento
T.ª de armazenamento
saídas
tipo de contacto
tensão de comutação
corrente de comutação
corrente de activação
n.° máx. de válvulas por canal
dimensões
ligações
- condutor rígido
- condutor ﬂexível

TYF656T
230/240V 
50/60Hz
aprox. 1W
250mW máx.
-5°C a +45°C
-25°C a +70°C

L

N

semi-condutor (triac.)
24/230V 
5… 50mA
1,5A (2s) máx.
4 (230V) ou 2 (24V)
72mm / 4 módulos
0,5 a 4mm2
0,5 a 4mm2

A1 N

A2

N

A3

A4

N

N

N

L
A5

N

A6

N

TYF646T

30V DC

Bus
Ligação dos actuadores electrotérmicos
Sinalizador de endereçamento físico
Botão de endereçamento físico
Terminal KNX
Alimentação
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Actuador para controlo de temperatura 1 canal TYB641A

Ligações TYB641A

tebis KNX

KNX

KNX+/RD
KNX - /BK
1
/GN
2
/YE
3
/WH
com /BN

Prog.

230V

TYB641A
AC 250 V

L
BK

L
BK

GY

GY

Ligações
Distância máxima entre alimentação Bus KNX ou cabo de comando:
4mm

230 V
KNX+/RD
KNX - /BK
1
/GN
2
/YE
3
/WH
com /BN

≥ 4 mm
Prog.

KNX
1,2,3
GND

- Ligar a carga
- Ligar o produto ao Bus KNX
- Se necessário, ligar os contactos

TYB641A
AC 250 V

L
BK

livres de potência 6 às entradas
GY

- Instalar o produto numa caixa de
encastrar

Cabos
BK, preto: alimentação 230V
GY, cinzento: ligação ao actuador

KNX +
KNX 1
2
3

RD
BK

Ligações do cabo de comando + KNX
RD, vermelho: KNX +
BK, preto: KNX GN, verde: entrada 1
YE, amarelo: entrada 2
WH, branco: entrada 3
BN, castanho: COM entradas 1… 3

GN
YE
WH

COM BN
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Actuador para Fan Coil TYF642F

Ligações

A1

A2

A3

A4

Botões para comando manual

A5

A6

A7

A8

Sinalizador de endereçamento
físico
Botão de endereçamento
físico

TYF642F
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Terminal KNX

ALL OFF
AC 250 V
ON /

L
N

Alimentação

OFF /

L

Sinalizadores de estado
dos canais

N

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Ligações às máquinas
a controlar
TYF642F
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ALL OFF
AC 250 V
ON /

Operação

OFF /

L

nte

N

TYF642F

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
ALL OFF

30V DC
ON /

OFF /

Bus
Ligações para comando de 2 sistemas Fan Coil
Sinalizadores de estado
Tecla
LED

L
N

: Comando manual
: Sinalizador de comando manual permanente

Tecla ON/▲: Ligar
LED ON/▲: Ligar, comando manual
Tecla OFF/▼: Desligar

A1

A2

A3

A4

LED OFF/▼: Desligar, comando manual

A5

A6

A7

A8

Tecla ALL OFF: Todos os canais desligados
TYF642F
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ALL OFF

Sinalizadores
Os LED’s A1… A8 indicam o estado das saídas
LED OFF
LED ON
LED piscar lento

saída desligada
saída ligada
saída em modo manual

LED piscar rápido

saída inibida por modo de
comando manual permanente

operação Bus

operação via dispositivos KNX

comando manual temporário

operação manual via botões
frontais do produto, retorno
automático à Operação Bus

comando manual permanente

apenas operação manual no
produto

Modos de operação
modo
1
2

funcionamento
2 tubos para aquecimento
2 tubos para arrefecimento

3

2 tubos para aquecimento/arrefecimento,
objecto comutação

4

4 tubos para aquecimento/arrefecimento,
objecto comutação

5

4 tubos para aquecimento/arrefecimento,
actuação em variável pré-defenida

OFF /

L

30V DC

Bus

Modos de operação
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ON /
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Ligações das saídas para 2 saídas Fan Coil

modo
1
2
3
4
5

A1
válvula aquec.
válvula arrefec.
válvula aquec./arrefec.
válvula arrefec.
válvula arrefec.

A2
válvula aquec.
válvula aquec.

A3… A8
veloc. ventilação
veloc. ventilação
veloc. ventilação
veloc. ventilação
veloc. ventilação

Modelo hierárquico de velocidades de ventilação para 1 canal
1 canal
A3

A4

A5

A6

A7

A8

1

1

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

4

1

1

1

1

0

0

5

1

1

1

1

1

0

6

1

1

1

1

1

1

Modelo hierárquico de velocidades de ventilação para 2 canais
1 canal

modo
1
2
3

A1 / A5
válvula aquec.
válvula arrefec.
válvula aquec./arrefec.

A2-4 / A6-8
veloc. ventilação
veloc. ventilação
veloc. ventilação

tebis KNX

Ligações das saídas para 1 saída Fan Coil

2 canais
A2

A3

A4

A6

A7

A8

1

1

0

0

1

0

0

2

1

1

0

1

1

0

3

1

1

1

1

1

1

2 canais

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A2

A3

A4

A6

A7

A8

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

3

0

0

1

0

0

0

3

0

0

1

0

0

1

4

0

0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

1

0

6

0

0

0

0

0

1
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domovea
Sistema de comando e visualização KNX
domovea TJ701A

tebis

ambiente

XP

Vista
32 ou 64 bits

software

service pack 2
Framework 3.5

Framework 3.5

processador

300MHz ou >

800MHz ou >

1G Hz ou >

espaço

1,5Gb espaço livre

15Gb

15Gb

memória

128Mb

512Mb

7/8

6T0899a

TH201

mini USB Tipo B
TH201

a

tebis

99
08
6T

Interface KNX/USB para domovea
Alimentação via Bus KNX
Consumo: 5mA
Distância máx. interface/servidor: 5m
T.ª de funcionamento: 0°C a +45°C
Índice de protecção: IP20
Dimensões: 90 x 51 x 25mm

-

+
6T0900a

Test

LED

ligação ao Bus KNX

Botão de teste
Bus KNX

Esquema de ligações TJA450

24V DC

Requisitos mínimos:
- Microsoft Windows XP® / Vista® / Windows 7® / Windows 8®
- Processador Pentium 600MHz ou superior
- 128Mb de RAM mín., 256Mb de RAM recomendado
- Placa gráfica VGA, 16 bits (high colour) e resolução de
1024x768 pixels
- 500Mb de ROM mín.
- Leitor de CD/DVD ou placa de rede

3

Funções:
- 100 grupos
- 500 dispositivos
- 10 câmaras IP
- 50 sequências
- 30 clientes (perfis)
Memória para imagens: 20Mb máx.

30V DC

-

Bus
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LAN

domovea
Sistema de comando e visualização KNX

2

3

4

Estado LED

Significado

Correcção do defeito

Apagado

Cabo de rede desligado

Conectar o cabo rede

Vermelho fixo

Conflito de endereço IP

Verificar os endereços IP utilizados na rede

Verde piscando

Espera de enderço IP do servidor DHCP

/

Verde fixo

Endereço IP recebido

/

Apagado

Cabo de rede desligado

Conectar o cabo rede

Vermelho fixo

Portal não acessível ou conexão recusada

Verificar o acesso internet

Verde piscando

Conexão ao portal em curso

/

Verde fixo

Conexão ao portal estabelecida

/

Vermelho piscando

Problema de alimentação

Verificar a alimentação

Vermelho fixo

Produto defeituoso

Contactar o serviço técnico Hager

Verde piscando

Arranque do servidor domovea em curso

/

Verde fixo

Servidor domovea operacional

/

Instalação sem servidor DHCP
Após ser alimentado, o servidor domovea irá esperar durante 40 seg.
a atribuição de um endereço IP. Se não houver um servidor DHCP
disponível, o servidor domovea irá adoptar os seguintes parâmetros
de rede:
- endereço IP: 192.168.0.253
- máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Nota:
Se existir uma firewall activa na rede local, o tráfego dos clientes
e servidor domovea deverá estar autorizado.
O servidor domovea utiliza as portas TCP 4504 e UDP 3702 para
a recepção.
A firewall deverá estar configurada para autorizar o tráfego para estas
duas portas.

tebis KNX

TJA450 - significado dos LED‘s

Criação de um acesso à distância domovea
Etapa 1: no portal www.domovea.com
- criar uma conta ou utilizar uma conta já existente em
www.domovea.com
- registar um “servidor domovea” através do seu n.° de série inscrito
no TJA450 ou no interface USB/KNX (de acordo com o produto
escolhido)
- activação do acesso à distância via o ficheiro de licença disponível
na ref.ª TJ550 ou directamente através do número de série (conforme
versão)
- o servidor irá criar uma password, fruto da associação, “n.° de série
do servidor + licença de acesso remoto”.
Ao longo do processo irão ser enviados e-mails para o utilizador,
para confirmação das etapas já realizadas.
Etapa 2: no configurador domovea
- activação do portal Internet via o n.° de série do servidor domovea
e da password criada pelo portal e enviada no e-mail de confirmação
- publicação dos dados (envio das informações do servidor domovea
para o portal).
Etapa 3: no portal www.domovea.com
- criar e personalizar as páginas
- parametrizar os direitos dos utilizadores
- entrega da instalação (transferência da instalação para a conta
do cliente final).
O prazo máximo para realizar esta operação é de 90 dias após
o registo do servidor domovea.

LAN

configurador
domovea
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Touch panels
Montagem e ligações touch panels - versão Android®

(3)
(2)

(4)
(5)

1 - Écran táctil
2 - Microfone
3 - Sensor luminosidade
4 - Ficha mini USB 2.0

(1)

5 - Botão Reset “R” para reiniciar dispositivo
6 - Altifalante
7 - Tomada RJ45 Gigabit Ethernet, LAN/ PoE (versões Android 7’’/10’’)

(6)

8 - Tomada RJ45 Gigabit Ethernet, LAN2 (versões Windows 10’’/16’’)
9 - Terminal para alimentação auxiliar 24V DC
10 - Fichas USB 2.0

(3)
(4)
(5)

11 - COM1, Serial RS232
12 - Slot para cartão SD com ﬁrmware e sistema operativo

(7)
(9)
(5)
(10)

Montagem e ligações touch panels - versão Windows®

(3)
(4)
(5)

(10)
(11)
(8)
(7)
(9)
(12)
(13)
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13 - Jack 3,5mm

Touch panels
Características técnicas
10’’ Android®
1280x800 pixels
300cd/m2
10/100Mbit/s
1xRJ45
18…48V DC
< 10W

10’’ Windows®
1280x800 pixels
300cd/m2
1000Mbit/s
2xRJ45
24V DC
máx. 20W

processador

1 GHz CPU “DaVinci”
DM3750 Coretex A8

1 GHz CPU “DaVinci”
DM3750 Coretex A8

AMD Dual Core CPU T40E, Core CPU T40E,
2x1.0GHz
2x1.0GHz

memória

8GB ﬂash em cartão SD

8GB ﬂash em cartão SD

Graphics Radeon HD6320, 2GB DDR3 RAM
2GB DDR3 RAM

T.ª de funcionamento
dimensões
display táctil capacitivo
humidade
grau de protecção

+5°C a +45°C
+5°C a +45°C
189,7x125x48,3mm
259,4x177x67,5mm
aprox. 16:9
10…90% a 25°C, sem condensação
IP20

ligações:
- ﬂexível
- rígido

máx. 0,75mm2
máx. 1,5mm2

em conformidade
standards

directiva EMC 2004/108/EC, directiva 2006/95/EC
EN 55022: 2010 classe B, EN 55024: 2010, EN 60950-1: 2006 + A2: 2013

resolução
brilho
transmissão dados Ethernet
tomadas Ethernet
alimentação
consumo

+5°C a +35°C
259,4x177x67,5mm

y [mm]

190

126

47

182

117

47

260

177

64

252

169

64

378

233

64

370

225

64

x [mm]

y [mm]

z [mm]

WDW071

197,7

133,6

74,0

WDW101

269,0

186,0

74,0

WDW161

387,0

242,0

74,0

WDW070

1 - Furos de fixação de cobre-juntas, para fixação em parede maciça
y

3 - Orifícios horizontais para fixação, para montagem em paredes
ocas.

WDW100

x

z

WDW160

(2)

(1)
(2)

(3)

+5°C a +35°C
377,4x231,8x66,4mm

x [mm]

Montagem: caixas de encastrar

2 - Pontos de entrada para tubos vazios dos cabos de alimentação

16’’ Windows®
1366x768 pixels
220cd/m2
1000Mbit/s
2xRJ45
24V DC
máx. 20W

tebis KNX

7’’ Android®
800x480 pixels
300cd/m2
10/100Mbit/s
1xRJ45
18…48V DC (ou PoE)
< 10W

z [mm]

y

x

(3)

z

(1)

Ø 35 mm

(4)
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Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.
Estrada de Polima, n.º 673, Armazém C
Parque Industrial Meramar I - Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana
Tel.: 214458450
Fax: 214458454
Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-356 Porto
Tel.: 228346650
Fax: 228346670
email: info@hager.pt
www.hager.pt

