
tebis easy link –  mais fácil do que nunca!
O novo sistema tebis da Hager
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A forma mais simples de configurar KNX
NOVO: tebis easy link da Hager
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Pequenas soluções, simples ou 
localizadas

Soluções para apartamentos, 
moradias ou pequeno terciário

Soluções para habitação ou 
terciário, de grandes dimensões 
ou tecnologicamente evoluídas
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Um standard, múltiplas aplicações
A oferta de sistemas KNX da Hager

O sistema tebis easy complementa a oferta de sistemas KNX da Hager com uma componente 
importante, preenchendo assim uma lacuna. Tem agora três soluções inteligentes para campos  
de utilização diferentes: soluções de rádio quicklink para pequenas aplicações e renovações de 
edifícios existentes; soluções completas easy link como variante económica para o residencial e 
pequeno terciário; e a gama system link como solução topo de gama para o residencial e terciário.

Tudo debaixo do mesmo tecto – KNX 
Enquanto alguns fabricantes de soluções Smart Home 
preferem sistemas proprietários, a Hager investe totalmente 
no comprovado sistema KNX – afinal, participámos no seu 
desenvolvimento em 1999. Todas as gamas "falam" KNX e 
entendem-se na perfeição: cada configuração easy pode ser 
complementada com soluções de rádio quicklink ou 
importada para o ETS. Deste modo, é possível integrar mais 
componentes e alargar as funcionalidades consoante as 
necessidades. Só é possível encontrar esta continuidade na 
Hager. Desta forma, mantém-se aberto a todos os futuros 
desenvolvimentos KNX e garante aos seus clientes a máxima 
segurança no futuro. 

Extensão da programação e das funcionalidades

Ta
m

an
ho

 d
a 

in
st

al
aç

ão
 /

 e
d

ifí
ci

o



6

programação
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A programação de instalações KNX
com o Configurador easy da Hager 
nunca foi tão intuitiva. Basta 
estabelecer a ligação WIFI entre o seu 
tablet e o novo Configurador easy e já 
está. A configuração KNX é realizada 
rápida e facilmente. E a visualização
domovea fica igualmente pronta em 
simultâneo.
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Coloco na minha mala...
o Configurador inteligente da Hager

É provável que conheça o jogo "Coloco na minha mala...": cada jogador enumera os objectos dos 
jogadores anteriores e acrescenta outro objecto, até alguém se esquecer de um objecto ou misturar a 
ordem dos mesmos. Tal não vai acontecer com a nova ferramenta de configuração da Hager:  
contém tudo o que precisa para a sua "viagem" pelo mundo KNX.  
E o melhor é que pode definir a ordem das várias estações.

Material robusto
Uma tecnologia elaborada tem de estar bem protegida, 
especialmente no terreno. É por este motivo que o novo Kit de 
Configuração TXA100 é fornecido numa mala robusta e 
protegida do pó. Basta abrir e usar!

Coração inteligente
A mala inclui o novo Configurador tebis KNX easy e tudo o 
que precisa para configurar a sua instalação KNX, bem como 
para as alterações e potenciais extensões do sistema. A peça 
principal é o novo servidor de configuração TJA665 que é 
compatível com os últimos sistemas operativos iOS, Android e 
Windows, bem como com todos os Web browsers actuais.

Adaptação simples
Se já tiver programado instalações KNX com o configurador 
TX100B, não terá qualquer problema de adaptação com novo 
Configurador: o novo equipamento de configuração substitui e 
amplia o antigo aparelho. É possível guardar e processar 
facilmente projectos TX100B no TXA100. Também pode 
utilizar todos os antigos módulos TX nas novas instalações 
tebis easy.

O novo Configurador substitui o antigo TX100B



9

1

2

3

7

5 6

4

8

Interruptor de alimentação On/Off

Ligação Ethernet
para a ligação ao ponto de acesso  
WI-FI fornecido ou à rede local

Ligação KNX
Ligação do Kit de Configuração KNX 
Easy à instalação via cabo BUS

Compartimento de arrumação para 
acoplador de media TR131A
(não fornecido) para a integração dos 
produtos de rádio KNX numa instalação 
tebis easy link

para todos os módulos tebis easy link da 
Hager e Berker

Alimentação TXA114
para alimentar o TJA665 e o cabo BUS

Tomada
para o ponto de acesso WI-FI fornecido

Compartimento de arrumação
para o ponto de acesso WI-FI fornecido 
e o cabo de ligação

Kit de Configuração KNX Easy - TXA100
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Com o novo Kit Configurador KNX easy TXA100, é possível estabelecer uma ligação “sem fios” WIFI à 
rede e o contacto com a instalação KNX através do cabo BUS. Pode-se ligar o Configurador easy ao 
ponto de acesso WI-FI fornecido ou à rede local através de uma ligação Ethernet. E, por último, 
consegue ligar-se ao seu tablet de programação, smartphone ou computador portátil através da rede 
local sem fios.
Está tudo pronto para dar início à configuração!

Com o cabo BUS até à instalação
Depois de instalar todos os produtos tebis easy (mais 
informações a partir da página 20), o Kit Configurador liga-se 
à instalação KNX através de bornes de ligação KNX. Os 
utilizadores com conhecimentos técnicos podem até realizar 
as suas próprias adaptações do sistema como, por exemplo, 
integrar um telecomando rádio com funções personalizadas.

Via WLAN ao tablet
Pode estabelecer a ligação ao seu tablet ou smartphone 
através do ponto de acesso WI-FI integrado na mala. O 
software de configuração ajuda-o em todas as etapas de 
programação, sem impor um caminho de programação 
definido.

Flexibilidade de utilização – o servidor de 

•  Integrado no Kit Configurador ou a instalar 
directamente no quadro eléctrico

•  Ligação para cabo BUS e portas Ethernet  
para rede local

•  Compatível com os sistemas operativos  
iOS 8, Android 4.4, Windows 8.1

•  Compatível com os Web browsers IE11,  
Safari 8, Chrome, Firefox

• Sinalizadores de alimentação, comunicação KNX,  
 ligação de rede, acesso Internet

Ligações facilitadas
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Em seis etapas,
até à meta

O novo Configurador KNX easy oferece-lhe, pela primeira vez, uma interface de utilizador atractiva e 
intuitiva no seu tablet iOS, Android ou Windows*. Um ecrã de maiores dimensões fornece uma 
excelente vista geral do projecto. Toda a configuração baseia-se na função drag and drop e na 
atribuição de nomes e localização dos produtos e canais dos mesmos. Não é imposto qualquer 
método rígido de programação. Também há liberdade para escolher onde quer realizar a 
programação. Pode efectua-la completamente no local. Como alternativa pode detectar os produtos 
no local e efectuar, calmamente, todas as configurações no escritório e depois, para mais tarde voltar 
à instalação e descarrega-las nos produtos. Extremamente easy!

* Compatível com os sistemas operativos iOS 8,  
Android 4.4, Windows 8.1

Etapa 1: Procurar
Depois de todas as ligações 
estabelecidas e de ter criado um novo 
projeto, active a função “Lançar 
procura”: todos os produtos KNX 

presentes na instalação, bem como as 
respectivas entradas e saídas, são 
detectadas e identificadas. O Configurador 

faz a distinção entre produtos com ligação 
por cabo Bus e produtos rádio. No fim do 
processo de procura pode verificar se todos 

os produtos instalados foram devidamente 
detectados.

Etapa 1: Pr
Depois de t
estabelecida
projeto, activ
procura”: tod

presentes na
respectivas en
detectadas e id

faz a distinção e
por cabo Bus e
processo de pro

os produtos insta
detectados.
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Etapa 2 e 3: Personalizar e Renomear
O Kit Configurador easy “fala” de forma clara –
sem abreviaturas, sem códigos!
Primeiro, cria-se a estrutura do edifício com  
textos simples: todas as divisões e zonas 
recebem um nome exclusivo e são atribuídas 
aos pisos correspondentes.
Depois, há que atribuir nomes aos produtos 
KNX e aos seus canais (entradas e saídas). 
Consoante a definição das diversas funções e 
dos respectivos parâmetros, as entradas e 
saídas são posteriormente atribuídas às 
divisões definidas.

Etapa 4: Associar
As entradas e saídas pretendidas ficam 
interligadas mediante um simples toque no 
ecrã. É possível ligar simultaneamente várias 
entradas e saídas. O estabelecimento das 
associações é indicada no ecrã. Uma vez 
interligadas, as entradas e saídas podem ser 
utilizadas de imediato. Deste modo, pode 
verificar em tempo real o bom funcionamento 
da configuração. Os erros de interligação 
podem ser corrigidos mediante um simples 
Apagar “de botão”. e as alterações pretendidas 
são aplicadas de imediato.

Etapa 5: Guardar
No fim da configuração, pode imprimir toda a
documentação do projecto. 
A configuração é automaticamente guardada na 
memória do Configurador KNX easy TJA665 (10 
projectos no máximo). Também é possível 
exportar o ficheiro para uma memória USB.

Etapa 6: Visualização KNX
Ao mesmo tempo que se executa a programação, 
vai sendo criado o projecto domovea, o software 
de comando e visualização KNX da Hager. 
Se desejado, basta exportar o projecto domovea 
para uma memória USB, ou se estiver na mesma 
rede IP, directamente para o servidor domovea. 
Tudo configurado com o máximo de rapidez! Para 
mais informações sobre este assunto, consulte a 
página 16
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Sistema standard aberto e não proprietário
Alguns fornecedores de soluções Smart Home utilizam 
sistemas proprietários, ou seja, sistemas fechados. A 
desvantagem: o número de produtos que podem ser 
ligados é restrito (geralmente, não mais do que 64), além 
de o utilizador ficar totalmente dependente do fabricante!. 
Tais características são demasiado limitadoras! Pelo 
contrário, a Hager investe fortemente no comprovado 
standard KNX, que permite quadruplicar o número de 
produtos e assegura a compatibilidade com equipamentos 
KNX. Cada linha KNX permite ligar, no máximo 64 
produtos ao Bus. Para a extensão de uma linha KNX, é 
possível instalar até três acopladores de linha, obtendo 4 
linhas KNX. Resultado: 4 x 64 = 256 (ou 255, pois o “zero” 
também é considerado).

tebis easy compatível com tebis quicklink
Em igual número, podemos adicionar a uma instalação tebis easy 
produtos tebis quicklink da Hager, equipamentos que comunicam 
via rádio KNX. Todos os aparelhos tebis quicklink podem ser 
integrados no sistema BUS através de uma antena que faz a ligação 
entre o cabo Bus KNX e rádio KNX: o Acoplador de media. Todos os 
produtos poderão ser configurados através do Configurador KNX 
easy. Os produtos tebis quicklink são ideais para extensões e 
renovações em edifícios existentes ou para soluções autónomas em 
zonas remotas, pois não requerem obras complicadas no local 
como, por exemplo, a instalação de cabos adicionais.

A configuração tebis easy é totalmente aberta. É possível interligar um máximo de 255 produtos com 
ligação através do cabo bus KNX numa instalação. Também é possível integrar 255 produtos rádio 
KNX, através de uma antena rádio, o Acoplador de media. O sistema tebis easy foi pensado para 
moradias unifamiliares, edifícios de apartamentos ou para o pequeno terciário. O segredo por trás de 
tudo é a linguagem comum KNX: todos os produtos comunicam e entendem-se na perfeição.

Simplesmente polivalente
até 510 produtos KNX

produtos de ligação ao 
cabo bus KNX
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tebis easy compatível com ETS (tebis system link)
Outra vantagem: cada configuração tebis easy pode ser 
totalmente importada para o ETS e, assim, integrada em 
instalações KNX topo de gama. Os actuadores tebis easy, com 
funcionalidade optimizada, cobrem cerca de 80% de todas as 
aplicações ETS, e são menos dispendiosos. Só é possível 
encontrar esta “continuidade KNX” na Hager. Deste modo, a sua 
instalação fica aberta a todos os futuros desenvolvimentos, até 
mesmo para equipamentos KNX de outros fabricantes.

produtos rádio KNX



visualização
Os utilizadores não só tiram partido de
uma programação simples, como 
também de uma interface gráfica de 
utilizador ergonómica e atractiva - com o 
software de visualização domovea.
Com base na programação easy, é 
automaticamente construída uma 
representação gráfica da instalação 
(zonas, salas, divisões, equipamentos), 
que permite o seu comando e consulta 
de estados.

16



17



18

Gerar a interface de utilizador
Depois de interligar todas as entradas e saídas, a 
configuração tebis easy pode ser exportada directamente 
para o domovea. Todas as divisões definidas, as funções de 
comando, os parâmetros e os nomes em texto simples são 
reproduzidos um a um. A exportação pode ser efectuada de 
forma sincronizada: para tal, o Kit Configurador KNX easy 
(TXA100) ou o servidor de configuração (TJA665) e o servidor 
domovea têm de estar ligados na mesma rede local. Também 
se pode optar por carregar a configuração completa numa 
memória USB e importá-la no servidor domovea.

Variar as funções
O software de visualização domovea permite realizar outras 
adaptações na configuração KNX: todos os endereços de 
grupos permanecem visíveis e podem ser trabalhados. 
Podem também ser usadas imagens de fundo, 
personalizando assim a interface de utilizador.

Uma tecnologia inteligente deve poder ser utilizada de forma intuitiva. Esta tarefa é assegurada, quando 
solicitado, pelo software de visualização domovea que transforma a sua configuração KNX numa 
interface de utilizador agradável. Com o Kit Configurador KNX easy, basta uma operação: todas as 
associações e informações são automaticamente transferidas para o domovea e podem ser 
consultadas de imediato – num PC, computador portátil, tablet ou smartphone. Deste modo, não tem 
de efectuar um uma segunda configuração! Não há nada mais simples nem mais rápido!

Da configuração à utilização
Com o domovea

Rede local

Kit Configurador KNX easy TXA100 / 
Servidor de configuração TJA665

Opção A
Ligue o servidor domovea e o servidor de configuração 
durante a configuração easy à rede local – todos os dados 
são automaticamente exportados.

Opção B
Carregue a configuração easy através da uma memória USB 
no servidor domovea.
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Servidor domovea TJA450

O controlo com o domovea é efectuado através de um computador, iPad,  
smartphone, local ou remotamente.  
Um conforto de utilização ainda maior é proporcionado pelo novo ecrã táctil  
da Hager (consulte a página 35).



20

Primeiro a instalação, depois a 
configuração. Agora é ainda mais 
simples com os novos actuadores tebis 
easy. Já não precisa de pensar quais 
são os aparelhos que deve instalar. Um 
número mínimo de módulos para realizar 
todas as funções essenciais e um 
número máximo de saídas para 
satisfazer exigências de desempenho 
elevadas. As vantagens: poupa tempo. 
E os seus clientes poupam dinheiro.

instalação
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Muitos caminhos, mas todos até à meta
Actuadores tebis easy

Os novos actuadores tebis easy cobrem todas as funções mais importantes na área residencial:
gerir e comandar a iluminação, as tomadas, as persianas ou os estores, controlar a temperatura. Para
tal, tentámos reunir o máximo de saídas possível num espaço mínimo. Todos os módulos possuem 
bornes duplos e podem ser ligados por cima ou por baixo, ocupando o menor espaço possível no 
quadro eléctrico. Deste modo, poupa-se no espaço e no tempo, mas principalmente nos custos de 
produção.

4 – 20 
saídas

Comutação
Com o selector, pode comutar entre o 
modo automático e o modo manual e, 
com os números, pode seleccionar as 

os canais pretendidos (conjunto 1 ou 2)

4 a 20 saídas – em 4 a 10 módulos
A nova gama de actuadores binários é composta por 9 produtos, com 
4 a 20 canais – o último ocupando apenas 10 módulos. Estes novos 
equipamentos distinguem-se facilmente dos actuadores KNX Hager 
existentes: os botões de comando manual em cinza-claro, em vez de 
cinza-escuro. E também pela referência: um “X” (ex.: TXA610D), em 
vez de um “Y” (ex.: TYA610D). Os actuadores tebis easy estão 
disponíveis na versão de 4 canais de 16 A para cargas capacitivas, nas 
versões de 6, 8 e 10 canais de 10 A e 16 A para cargas capacitivas, e 
nas versões de 16 e 20 canais de 16 A para cargas capacitivas.

Mais canais – menos módulos
Dado o elevado numero de canais por produto, é possível realizar 
pequenos projectos KNX com um número reduzido de actuadores 
multicanais: dois módulos de saídas de 20 canais e um módulo de 
saídas para estores de 12 canais são geralmente suficientes para as 
necessidades de uma habitação de dimensão média. Na maioria dos 
casos, a programação efectua-se no local após a instalação dos 
produtos. No entanto, as saídas podem ser previamente 
comandadas manualmente no próprio produto para, por
exemplo, controlar a iluminação ou baixar os estores à noite.

Inserir em vez de aparafusar
Todos os módulos de 4 a 10 
canais vêm equipados com a 
tecnologia QuickConnect para 
uma ligação segura e rápida. 

Actuador binário/estores KNX  
20/10 canais 16A cargas 

capacitivas - TXM620D

Actuador binário/estores KNX  4/2 canais 
16A cargas capacitivas - TXA604D
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Comando
Os botões de comando cinza-
claro permitem gerir 
manualmente os canais, por 
exemplo, durante a colocação 
em serviço. Um sinalizador 
LED apresenta o estado.

Comando 
Saída binária para o controlo 

dos circuitos de iluminação e de tomadas, 
persianas e estores.  

As utilizações mistas são possíveis. 

Sem risco de confusão –
graças a um porta-etiquetas
com tampa transparente

Endereçamento
Botão de endereçamento
com LED integrado. 
Também permite verificar 
a presença de bus KNX

Ligação
Os novos módulos  
de 16 e 20 canais incluem 
terminais PZ1. Todas as 
saídas aceitam 16 A, 
cargas capacitivas, o que 
garante uma longa vida 
útil com elevados picos 
de corrente de 
comutação (p. ex., para 
LED ou CFL). Deve ser 
respeitada a carga 
máxima do aparelho.



24

Actuadores para estores KNX
Para controlar os motores das persianas motorizadas e dos
estores, a Hager dispõe de quatro actuadores tebis easy com 
4, 8 e – agora – 12 canais. Regra geral, o módulo de 12 
canais permite controlar todos os estores de uma pequena 
moradia. 

O módulo de 12 canais serve para o comando de motores 
alimentados a 230 V. Consoante a tensão nominal dos 
motores dos estores e das persianas, os módulos de 4 e 8 
saídas estão disponíveis na versão 230 V ou 24 V.

Um lugar ao sol
Actuadores para estores e 
estação meteorológica KNX
Além dos actuadores de saídas multifunções, também pode encontrar nos novos actuadores tebis 
easy módulos de saídas dedicados para estores. Em conjunto com a nova estação meteorológica,
permitem realizar diversos cenários com todo o conforto – por exemplo, o comando gradual de estores
ou a rotação das lamelas das persianas consoante a posição do sol. Deste modo, o conforto aumenta
e os custos com a iluminação e aquecimento diminuem.

NOVO: Actuador para estores KNX, 12 canais 230 V, TXM632C

4 8 12 saídas



25

Estação meteorológica com GPS
A nova estação meteorológica com antena GPS permite uma 
medição exacta da precipitação, da temperatura, do vento e 
da posição do sol. Deste modo, é possível configurar funções 
de sombreamento e de proteção contra o calor como, por 
exemplo, o ajuste da posição das lamelas para um máximo 
de quatro fachadas de um edifício. Assim, os estores podem 
ser utilizados no Verão para diminuir a temperatura interior e 
durante o Inverno para aproveitar a luz solar e aquecer o 
interior do edifício. Além disso, é possível programar 3 níveis 
de alarmes de chuva, de gelo e de vento.

A data, a hora e as coordenadas de posição são recebidas 
através do sinal GPS; a mudança da hora de verão para a hora 
de inverno é automaticamente efectuada. As funções 
adicionais, tais como a criação de funções lógicas e 
temporizações podem ser realizadas através da visualização 
domovea (ver página 16). A estação meteorológica pode ser 
instalada numa parede ou num poste, no exterior, de modo a 
permitir que os seus sensores meçam a temperatura, 
luminosidade, pluviosidade, velocidade do vento e orientação 
solar.

Ajuste das lamelas a 50%      Ajuste das lamelas a 90%NOVO: Estação meteorológica KNX com GPS, TXE530
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1  3  4
saídas

Boa luminosidade, excelente ambiente
Variadores universais KNX

Ambiente de cinema, luz suave à noite ou luminosidade discreta de manhã – com os novos variadores 
universais KNX consegue dar um toque individual a cada evento. Assim, melhora não só o ambiente 
como também reduz o consumo de energia, proporcional à redução da luz: 20% de luminosidade a 
menos significa, por exemplo, uma redução dos custos de energia em 20%. Deste modo, a vida útil 
das lâmpadas aumenta. Uma economia a dobrar para os seus utilizadores.

Luminosidade variável – graças à auto-detecção da carga
Além das lâmpadas incandescentes e de halogéneo,
cada vez mais utilizamos lâmpadas economizadoras de
energia e lâmpadas LED. No entanto, muitas vezes não é
possível regular correctamente estas lâmpadas, sobretudo
as últimas, quando usamos variadores convencionais: 
problemas de ligações, flutuações de brilho indesejáveis e 
níveis de brilho limitados.
Tal não acontece com os novos variadores tebis easy da 
Hager: graças à detecção automática da carga ligada, os 
variadores adaptam o seu modo de funcionamento. Se tal 
não for suficiente, também é possível definir manualmente 
o modo de funcionamento.

Variadores universais KNX
Os novos variadores KNX são compatíveis com lâmpadas LED 
ou fluorescentes compactas 230V variáveis, bem como com 
lâmpadas incandescentes, lâmpadas de halogéneo 230V ou via 
transformador ferromagnético ou electrónico. Cada canal 
permite configurar até 64 cenários de iluminação, cada um com 
a sua própria temporização. Também é possível programar 
funções de temporização e de comandos prioritários. Um 
sinalizador LED no variador assinala o estado do canal 
correspondente. A nova gama de variadores tebis easy conta 
com as versões de 1, 3 ou 4 canais (F e N separados) de 300 W.
O variador de 1 canal também está disponível, se necessário,
para 600 W.

NOVO: variador KNX, 1 x 600 W, TXA661B



28

Actuadores compactos no local
Actuadores de encastrar KNX

Em vez de se centralizar os actuadores tebis easy no quadro eléctrico, estes podem ser colocados 
directamente no local de utilização: por exemplo, em tectos falsos, caixas de estores, caixas de 
derivação, etc. Para tal, estão disponíveis três produtos de encastrar, que podem ser usados para o 
comando de iluminação ou de estores, ventiladores, etc.

Comandos múltiplos
Os novos módulos de saídas de encastrar estão disponíveis 
nas versões com 1 ou 2 canais (em duas variantes).  
O módulo de 1 saída pode ser utilizado para todos os tipos  
de comando de iluminação: On/Off, funções  
de temporização, forçagens, lógica e cenários. O 
módulo de 2 saídas pode gerir, à escolha, dois circuitos de 
iluminação ou um motor de estores e persianas ou  
um ventilador (2 velocidades). Um indicador LED assinala o 
estado dos canais. 

Instalação simples e comando facilitado.
Para facilitar a instalação, os módulos de encastrar  
são apresentados num design mais compacto e simples. O 
borne de ligação externo para a alimentação eléctrica de 
30 V DC assegura uma grande flexibilidade durante 
a instalação. Um botão de programação com LED permite 
efectuar o controlo manual.

NOVO: Actuador binário 2 canais 6A encastrar KNX, 
TXB602F
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A simbiose completa é assegurada pela 
integração da gama tebis easy da Hager 
e a aparelhagem mural Berker KNX.
Atraente, inteligente, versátil - é assim 
apresentada a nova gama de botões de 
pressão KNX da Berker, disponível em 
todas as séries de design conhecidas, 
mas com uma novidade: um novo 
coração e um novo espírito.
Estes sensores são compatíveis com o 
sistema tebis easy link da Hager, e desta 
forma podem ser configurados pelo 
Configurador KNX Easy da Hager.

controlo
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Comutar, iluminar, proteger
Os novos botões de pressão KNX são caracterizados por 
uma parte exterior sóbria e um mecanismo inteligente. Cada 
tecla inclui um sinalizador de estado LED que também serve 
de luz de orientação. Para a cor do LED é possível escolher 
entre vermelho, verde, azul, vermelho-verde, vermelho-azul e 
verde-azul, para uma maior individualidade e conforto em 
cada aplicação.

Sensor de temperatura integrada
Os novos botões de pressão KNX da Berker oferecem uma
mais-valia real em relação aos restantes, graças ao sensor de 
temperatura integrado. Este sensor mede a temperatura no 
local e transmite-a através de um objecto de comunicação 
via bus KNX, podendo ser apresentada ou usada por outros 
aparelhos, como por exemplo, no novo termóstato KNX (ver 
página seguinte).

Design individual
Os novos botões de pressão KNX da Berker estão disponíveis 
em todas as séries de design Berker já conhecidas S.1, 
B.3/B.7, K.1/K.5, Q.1/Q.3 ou R.1/R3, em todas as cores 
existentes.
Seja qual for a escolha, os botões de pressão KNX integram-se
perfeitamente em cada divisão. 

Uma gama para cada aplicação
Os novos botões de pressão systo KNX da Hager vem 
complementar a oferta, com mecanismos com dimensão de 
45x45mm, disponíveis em 3 cores (branco, alumínio e preto).
Com ou sem sinalizadores RGB, com ou sem receptor IV 
integrado, há produtos para todos os gostos e aplicações. A 
gama conta também com detectores de movimento, para o 
controlo automático de circuitos. 

Controlo inteligente, economia eficaz
Uma gama completa, para todos os gostos

Os novos botões de pressão KNX da Hager e da Berker atraem pelo seu design moderno e pela sua 
tecnologia inovadora. A compatibilidade com a gama tebis easy link da Hager é total! Estes dispositivos 
permitem comandar iluminação, estores e persianas, a temperatura, e outros aparelhos eléctricos. Estão 
disponíveis em versões de 2 a 8 teclas, numa caixa de aparelhagem standard. Para complementar a 
gama KNX, a Berker oferece ainda detectores de movimento, termóstatos, entre outros produtos. 
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NOVO: botões de pressão KNX com 2 a 8 teclas  
Utilidade e sensualidade: os novos botões de pressão KNX
permitem activar cenários completos. Simultaneamente  
convidam a ver, a ouvir e a sentir: através de sinalizadores 
LED que podem assumir várias cores (RGB) , através do 
besouro integrado que emite um som distinto para facilitar a 
procura do produto na fase de programação tebis easy link, e 
através da sonda de temperatura integrada. 
Para aplicações residenciais ou terciárias, existe sempre uma 
solução easy!

NOVO: termóstato KNX e Controlador ambiente KNX
Primeiro deslizar e depois pressionar: os novos termóstatos KNX 
e Controladores ambiente distinguem-se de duas formas. 
Primeiro pelo seu design atractivo. Segundo pelo seu conceito 
de controlo inovador: se deslizar o dedo e tocar na parte táctil 
do comando, consegue visualizar e comandar os equipamentos 
eléctricos da instalação. Até hoje, a Berker é o único fabricante  
a oferecer tal conceito de controlo.
O termóstato (em cima) permite o controlo da temperatura, 
enquanto o Controlador ambiente (em baixo) junta à função de 
termóstato a possibilidade de criar até 9 páginas com várias 
funções/equipamentos, para comandar estores, iluminação, 
ventilação, etc. 

Conforto de utilização 
para exigências máximas

Pode “easymente” aumentar o conforto de utilização da instalação: com os botões de pressão KNX 
com sinalizadores por LED, os termóstatos KNX ou mesmo os novos Controladores ambiente KNX. 
Todos os produtos podem ser interligados consoante as necessidades.
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NOVO: Touch panel da Hager  
Inteligência e elegância: o ecrã táctil da Hager encastrado na parede 
oferece aos seus utilizadores um conforto de utilização incomparável.  
Para uma montagem encastrada ou semi-encastrada, com sistema 
operativo Windows ou Android. Ideal para uma instalação topo de 
gama ou para instalações profissionais, como  por exemplo, gabinetes, 
clínicas privadas, hotéis ou salas de conferência.



tebis easy link

Configurar uma instalação KNX com total liberdade

Vantagens para si

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

• 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).

Características técnicas

• Alimentação: 230V � 50Hz.

• Dimensões: 400x330x10mm.

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

• Terminal Bus KNX.

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.



tebis easy link
- kit Configurador TXA100
- produtos de base e acessórios KNX
- sensores KNX
- actuadores KNX
- produtos rádio KNX

38
40
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60
66

www.hager.pt/tebis

Saber mais em:



Kit Con gurador KNX easy - TXA100
Etapas de programação
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1

3

5

2

4

6
em opção

Procurar

Renomear

Guardar

Personalizar

Associar

Visualização 
KNX

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

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

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

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

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.

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



tebis easy link
Kit Con gurador KNX Eas  - TXA100
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A gama de produtos tebis easy 
link está conforme o standard 
KNX utilizado por inúmeros fa-
bricantes e responde à norma 
internacional
ISO / CEI 14543-3.

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.

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.

Designação Características Ref.

Kit Configurador KNX Easy:

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

não incluído:
Acoplador de media TR131

ligações:
- Bus 30V DC
- 230V � 50Hz

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

TXA100

TXA100

novo

Aplicação “easy tool” - via Google Play Store (Android)

- via Apple App Store (iOS)

Configurador KNX Easy:

TJA665

ligações:
- Bus 30V DC
- 230V � 50Hz

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

novo
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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 Ref.

Fontes de alimentação KNX

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

alimentação: 230V � 50Hz

tensão de saída:
30V DC TRS com protecção 
contra curto-circuitos

1x 30V KNX / 320mA

1x 30V KNX / 620mA

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

2 saídas:
- 2 x 30V KNX / 320mA

TXA111

TXA112

TXA114

TXA116

TXA112

novo

Fontes de alimentação 24V DC

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

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

Larg. em 
17,5mm

4

4

4

4

TGA2004

Acoplador de media RF

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

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

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

TXA116

TGA200

TR131A

TR351A
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Produtos de base e acessórios
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Acoplador de linhas KNX
Necessário em instalações com 
mais de uma linha KNX. Prever 
uma fonte de alimentação KNX 
por cada linha.

Designação Características Ref.

Acoplador de linhas

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

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

TYF130

TYF130

Larg. em 
17,5mm

2

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

comprimento 500m

TG018

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

TG018

TG018



Berker KNX S./B./K./Q./R.

Todas as funcionalidades, ao alcance da mão

Vantagens para si

• Programável via Configurador KNX Easy da Hager

• Vasta gama de quadros decorativos, materiais e cores   
 disponíveis.

• Permite a escolha da cor dos sinalizadores LED das teclas..

• LED de funcionamento branco em cada mecanismo.

Características técnicas

• 2, 4, 6 ou 8 teclas.

• Sonda de temperatura integrada.

• Fornecidos com garras de fixação

• Besouro integrado para facilitar  a localização do produto na fase  
 de programação.

Há equipamentos que têm as suas características sempre expostas . E há outros que dissimulam 
a sua perfeição técnica por trás de uma superfície discreta mas apelativa. Entre eles encontram-se 
os sensores KNX da Berker, que oferecem um design cuidado associado a uma vasta gama de 
funcionalidades.



LEDs
- indicação de estado via LEDs das 
teclas, escolha entre 9 côres.
- LED de funcionamento para bali-
zagem.

Oferta completa
Cada design possui um detector de 
movimento na sua gama.

Cores para as teclas 
centrais
Adaptados a qualquer ambiente, as 
teclas estão disponíveis em várias 
cores.

Inúmeros acabamentos
Estão disponíveis vários materiais 
nas diferentes séries de design 
Berker.

mais
vantagens

2

1 3

4
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tebis easy link
Aparelhagem mural KNX Berker S. / B. / K. / Q. / R.

Botões de pressão com 
BCU integrada: 
Num formato monobloco, 
esta gama de botões de 
pressão pode ser ligada 
directamente ao cabo bus 
KNX. É compatível com 
programação easy, via 
Configurador KNX easy da 
Hager, ou via programação 
System, via software ETS.  

Equipados com sonda de 
temperatura, estão disponíveis 
em versões com 2 ou 4 teclas, 
estando cada tecla equipada 
com um sinalizador RGB, com 9 
cores à escolha.
O besouro integrado permite 
uma localização mais rápida 
do produto na fase de 
programação. 

Estes botões de pressão são 
compostos por 3 partes:
 - suporte e mecanismo
- tampa decorativa
- quadro decorativo

Funções dos botões de pressão:
- comutação, variação
- comando de estores / 
persianas
- envio de valores
- cenários
- envio de valores de 
temperatura
- forçagem
- indicação de estado  (RGB)

Designação Características Ref.

Botões de pressão KNX Easy, 
1 tecla, com BCU

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3, K.1/K.5

80141170

80141180

80141180

Cor

Tampa para BP KNX Easy 1 
tecla com BCU S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

80960282
80960289
80960299
80960285
80960283

80960229
80960226

80960279
80960275
80960271
80960273 

creme
branco
branco mate
antracite
alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

creme
branco
branco mate
antracite
alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

Botões de pressão KNX Easy,
2 teclas, com BCU S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3, K.1/K.5

80142170

80142180

Tampa para BP KNX Easy 2 
teclas com BCU

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

80960382
80960389
80960399
80960385
80960383

80960329
80960326

80960379
80960375
80960371
80960373

80960289

80960279

80142180

novo

novo

novo

novo
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tebis easy link
Aparelhagem mural KNX Berker S. / B. / K. / Q. / R.

Botões de pressão BAU + AM:
A Berker conta também com 
uma gama de botões de 
pressão KNX composta por 
uma BAU (Bus Application Unit) 
e AM (Application Module). 
Esta versão de produtos está 
disponível com 2, 4, 6 ou 8 
teclas.
  

BAU - Bus Access Unit
(8004 00 01):
Para instalar numa caixa de 
aparelhagem, permite a ligação 
dos sensores Berker KNX ao 
cabo bus KNX. Podem ser 
ligados botões de pressão KNX 
ou detectores de movimento 
KNX. A BAU está equipada com 
botão e LED de endereçamento 
físico, entrada para sonda de 

temperatura exterior e besouro 
para fácil localização do produto.

Botões de pressão KNX:
- programação é possível via 
Configurador easy link da Hager 
- cada mecanismo possui 1 LED 
branco de funcionamento.
- cada tecla possui 1 LED para 
indicação de estado RGB (9 
cores disponíveis) 

Funções dos botões de pressão:
- comutação, variação
- comando de de estores / 
persianas
- envio de valores
- cenários
- envio  de valores de 
temperatura
- forçagem
- indicação de estado (RGB)

Designação Características Ref.

BAU de encastrar
(Bus Application Unit)

alimentação: Bus KNX 
30V DC

80040001

80161780

Cor

Botão pressão KNX Easy,
2 teclas S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

R.1/R.3

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

R.1/R.3

80161780
80161785

80141329
80141326

80161770
80161776
80161774
80161773

80161869
80161865

80162780
80162785 

80142329
80142326

80162770
80162776
80162774
80162773

80162869
80162865

creme ou branco
antracite ou alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

branco
preto

creme ou branco
antracite ou alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

branco
preto

creme ou branco
antracite ou alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

creme ou branco
antracite ou alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

Botão de pressão KNX Easy,
4 teclas

Botão pressão KNX Easy,
6 teclas

Botão pressão KNX Easy,
6 teclas

*Nas séries S.1/B.xx e K.x 
deverão usar-se os quadros 
largos (ver catálogo Berker)

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

S.1/B.3/B.7*

Q.1/Q.3

K.1/K.5

80163780
80163785

80143329
80143326

80163770
80163776
80163774
80163773

80164780
80164785

80144329 
80144326

80164770
80164776
80164774
80164773

80162780

80163780

80164780

novo

novo

novo

novo

novo
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branco
creme
alumínio
antracite

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

branco
preto

tebis easy link
Aparelhagem mural KNX Berker S. / B. / K. / Q. / R.

Detectores de movimento 
KNX:
Disponíveis em várias cores e 
acabamentos. Com obturador 
para limitar ângulo de detecção. 
Ligação Master / Slave possível. 
- comando de estores / 
persianas
- envio de valores
- cenários
- envio de valores de temperatura

- forçagem
- indicação de estado (RGB)

- detector de movimento com 
função crepuscular integrada
- 1 canal iluminação e 1 canal 
vigilância
- com sinalizadores de estado
- com botão para comando 
manual e escolha de modo de 
funcionamento

Designação Características Ref.

80262180

Cor

Detector de movimento
S.1 / B.3 / B.7

com BCU integrada

Detector de movimento
K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3

com BCU integrada

Detector de movimento
R.1 / R.3

com BCU integrada

Tampa decorativa para 
detector de movimento

para detector 80262180 ou 
80262280

Tampa decorativa para 
detector de movimento

para detector 80262170 ou 
80262270

Tampa decorativa para 
detector de movimento

para detector 80262160 ou 
80262260

alimentação: Bus KNX 30V DC
altura de instalação 1,1m
ângulo de detecção: 90º a 180º
zona de detecção: 10m frontal, 
5m lateral
temporização: 10 seg. a 30 min.
luminosidade: 5 a 1000 lux

altura de instalação 1,1m

altura de instalação: 2,2m

alimentação: Bus KNX 30V DC
ângulo de detecção: 90º a 180º
zona de detecção: 10m frontal, 
5m lateral
temporização: 10 seg. a 30 min.
luminosidade: 5 a 1000 lux

altura de instalação 1,1m

altura de instalação 2,2m

alimentação: Bus KNX 30V DC
ângulo de detecção: 90º a 180º
zona de detecção: 10m frontal, 
5m lateral
temporização: 10 seg. a 30 min.
luminosidade: 5 a 1000 lux
 
altura de instalação 1,1m
 
altura de instalação 2,2m

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

R.1/R.3

80262180

80262280

80262170

80262270

80262160

80262260

80960459
80960452
80960483
80960485

80960429
80960426

80960479
80960475
80960471
80960473

80960460
80960465

80262170

80262160

novo

novo

novo
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tebis easy link
Termóstato e Controlador ambiente KNX Berker 

Termóstato digital KNX:
- 8 páginas 
- ecran a cores 1,93 “
- com zona sensível ao toque 
para comando
- programação possível via
easy link e system link
- possibilidade de ligar uma 
sonda de temperatura externa. 

Controlador ambiente KNX:
Idêntico ao termóstato com
9 funções KNX adicionais: 
iluminação, estores, ventilação, 
cenários, etc. 

Tampas decorativas:
As tampas decorativas 
específicas para os termóstatos 
e controladores ambiente KNX 
permitem um acabamento à 
escolha do utilizador, de modo a 
enquadrar os produtos com as 
séries de design Berker.

Designação Características Ref.

Termóstato KNX Easy com 
display

Controlador ambiente KNX 
Easy com display

alimentação: Bus KNX 30V DC

- ecran TFT 1,93”
- regulação da temperatura:
conforto, economico, standby, 
protecção anti-gelo /aquec.
- modo férias
- aquecimento e arrefecimento,
- função de programação
horária
- visualização dos estados e 
consumos

alimentação: Bus KNX 30V DC

idêntico ao Termóstato, com 
9 páginas programáveis para 
comando de:
- iluminação, estores, ventilação, 
cenários, etc.

80440100

80660100

novo

novo

Tampa decorativa para 
Termóstato ou Controlador 
ambiente KNX

para 80440100 ou 80660100

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

80960189
80960182
80960180
80960185
80960183

80960129
80960126

80960179
80960175
80960171

80960189

80960129

80960179

novo

novo

novo

branco
creme
branco mate
antracite
alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio

Cor

80440100

80660100



systo KNX

A aparelhagem mural KNX para aplicações terciárias

Vantagens para si

• Instalação fácil.

• Compatível com programação easy link.

• Escolha das cores dos LEDs dos sinalizadores.

• Porta-etiquetas central retro-iluminado.

Características técnicas

• 2, 4 ou 6 teclas.

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

• Sensor de temperatura integrado.

• Fornecidos com capa de protecção.

• Fixação por parafusos ou por garras.

• Besouro integrado para facilitar a localização do produto
 durante a programação

A gama systo KNX completa oferta KNX da Hager.
A 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.  



Sinalizadores LED RGB
- indicação de estado via LEDs nas 
teclas, com 9 cores disponíveis.

Retroiluminação regulável
Intensidade regulável para iluminação
de presença ou balizagem.

3 cores para as teclas
Branco, alumínio e preto, de modo 
a adaptar-se a todos os ambientes.

2

Um produto, 3 funções
- comando + indicação de estado
- medição da temperatura
- iluminação de presença.1

mais
vantagens

3

4
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tebis easy link
s sto KNX - aparelhagem mural mm

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 ga-
nho de tempo na colocação em 
serviço.
As funções atribuídas a cada 
uma das teclas são livremente 
programáveis, podendo ser
alteradas.

Designação Características Ref.

Botões de pressão systo KNX

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

alimentação: Bus KNX 30V DC

2 teclas

4 teclas

6 teclas

WST302
WST302N
WST302T

WST304
WST304N
WST304T

WST306
WST306N
WST306T

WST302

Cor

branco
preto
alumínio

branco
preto
alumínio

branco
preto
alumínio

Botões de pressão systo KNX
com sinalizadores LED

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

2 teclas

4 teclas

6 teclas

WST312
WST312N
WST312T

WST314
WST314N
WST314T

WST316
WST316N
WST316T

branco
preto
alumínio

branco
preto
alumínio

branco
preto
alumínio

Botões de pressão systo KNX
com sinalizadores LED e
receptor IV

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

WST324
WST324N
WST324T

branco
preto
alumínio

Garras

Telecomando IV
6 canais

garras amovíveis

garras compridas amovíveis

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

WK696

WK697

EE809

WST316

WST324

novo

novo

novo

WK696

preto

EE809



tebis easy link
s sto KNX - aparelhagem mural mm

51

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

de movimentos em caso de
luminosidade ambiente inferior 
ao nível regulado.

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

Designação Características Ref.

Detectores de movimento
2 canais

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

canal 2: (vigilância)
- comando em função da
detecção de movimento
(sinalização, aquecimento,
ventilação)

alimentação: Bus KNX 30V DC

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)

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

WST502

WST502N

WST502T

WST502

Cor

branco

preto

alumínio

novo



52

tebis easy link
Sensores binários de encastrar e modulares

Estes interfaces permitem o 
envio, através do Bus KNX, de 
diversas informações necessá-
rias 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 Ref.

Módulos de entradas de
encastrar

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)

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)

alimentação: Bus KNX 30V DC

- 2 entradas para contactos
livres de potencial

- 4 entradas para contactos
livres de potencial

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

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

TXB302

TXB304

TXB322

TXB344

TXB302

Larg. em 
17,5mm

novo

Kit 4 LED’s - cor: vermelho
- Ø 5mm

TG308

Módulos de entradas 230V

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    )

alimentação: Bus KNX 30V DC

- 4 entradas 230V AC

- 10 entradas 230V AC

TXA304

TXA310

4

6

Módulos de 6 entradas
universais

- 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, …)

alimentação: Bus KNX 30V DC

- 6 entradas universais TXA3066

TXB322
TG308

TXA304

TXA306



tebis easy link
Interruptores crepusculares e programadores horários

53

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.

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

Designação Características Ref.

Programador horário 2 canais 
semanal

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

alimentação: Bus KNX 30V DC TXA022

TXA022

Larg. em 
17,5mm

2

Chave de bloqueio

Chave de programação

chave amarela: para evitar
manuseamento indesejados

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

EG004

EG005

Interface e aplicação de
programação

permite a transferência do
programa do PC para a chave

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

EG003G

Interruptor crepuscular

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

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

Sondas crepusculares
para TXA025

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

sonda saliente
ligação 0,75 a 4�

EE002

EE003

EG004

EG005

TXA025

EG005

EE002 EE003
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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

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

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

TCC510S

Telecomandos infravermelhos

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

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

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

EE807

EE808

Caixa para montagem saliente 
para detector de presença de 
encastrar

dimensões: diâmetro 75x67mm EEK005

EE807

EE808

EEK005



tebis easy 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 

detecção à configuração do local
- função master/slave
- acessório para montagem
saliente: EE813

Designação Características Ref.

Detector de presença 2 canais 
on/off

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

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

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

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

TX510

TX510

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

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

TXC511

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

dimensões:
diâmetro 40 x p.45mm

EE813

TXC511

EE813

55
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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.

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 Ref.

Indicador de consumos KNX

- 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)

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

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

fornecido com 3 toros de
medição

fornecido sem toros de medição

TE332

TE331

TE332

Larg. em 
17,5mm

6

6

Toros de medição para
indicador de consumos KNX

razão de transformação: 
1850/1A

EK028

Sondas de temperatura para 
Indicadores de consumo KNX

a associar a TE332 ou TE331

sonda de temperatura exterior

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

sonda de temperatura ambiente

EK088

EK089

TE331

EK028

EK088

EK089
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Estação meteorológica Eas  KNX e anemómetro
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Estação meteorológica Easy 
KNX:
Sistema completo de aquisição, 
processamento e transmissão 
de informações meteorológicas, 
equipado com receptor GPS 
integrado.

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 

interior via exposição/ocultação 
da luz solar.

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

Designação Características Ref.

Estação meteorológica Easy 
KNX:

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

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

alimentação: 24V DC,
por TGA200 ou TP110 

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

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

TXE530

TXE530

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

- junta articular
- cor cinzento claro

TG353

TG354

Anemómetro

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

composição:
anemómetro + caixa electrónica

alimentação: 230V � 50Hz

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

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

TG050

TP110

TG353

TG353

TG050



Actuadores binários TXA/TXM

A eficácia má ima com actuadores poderosos

Vantagens para si

• Ligações rápidas (TXA).

• Dimensões compactas (TXM).

• Vasta gama de funcionalidades disponíveis.

Características técnicas

• Produtos com 4 a 20 canais.

• Actuadores binários para iluminação e/ou estore.

• Botões de comando e sinalizadores de estado.

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.



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

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

Controlo total
Botões para comando manual, com 
sinalizadores de estado integrados.

2

Uma gama completa
- 4, 6, 8, 10, 16 ou 20 canais.1

mais
vantagens

3

4
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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 

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 Ref.

Actuadores binários TXB
de encastrar

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

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

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

1 saída - 10A

2 saídas - 6A

2 saídas - 6A + 2 entradas

TXB601B

TXB602F

TXB692F

TXB601B

Larg. em 
17,5mm

Funções

Actuadores binários TXA
modulares

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

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

alimentação: Bus KNX 30V DC
contactos livres de potencial

4 saídas / 2 motores - 16A
cargas capacitivas

6 saídas / 3 motores - 10A

6 saídas -16A para comando
de aquecimento eléctrico

6 saídas / 3 motores - 16A
cargas capacitivas

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

10 saídas / 5 motores - 10A

10 saídas / 5 motores - 16A
cargas capacitivas

TXA604D

TXA606B

TXA206C

TXA606D

TXA608B

TXA608D

TXA610B

TXA610D

4

4

4

4

6

6

6

6

Actuadores binários TXM
modulares

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

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

alimentação: Bus KNX 30V DC
contactos livres de potencial

16 saídas / 8 motores - 16A
cargas capacitivas

20 saídas / 10 motores - 16A 
cargas capacitivas

TXM616D

TXM620D

8

10

TXA604D

TXM616D

novo

novo

novo
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Actuadores para iluminação variável

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).
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 Ref.

Actuadores para iluminação 
variável, saída directa

para o comando de:
- iluminação variável

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

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230V �

300W ou
(60W CFL/LED)

600W ou
(120W CFL/LED)

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

4x300W multifase
(4x60W CFL/LED)

TXA661A

TXA661B

TXA663A

TXA664A
TXA661A

Larg. em 
17,5mm

4

4

6

8

Funções

novo

Actuadores para iluminação 
variável, saída 1 / 10V

para o comando de:
- iluminação variável

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

alimentação: Bus KNX 30V DC
+ 230 V �

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

TX211A4

TX211A

novo
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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.

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

Designação Características Ref.

Actuadores para estores/
persianas

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

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

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

4 motores 230V - 6A

4 motores 24V - 6A

8 motores 230V - 6A

12 motores 230V - 6A  

TXA624C

TXA624D

TXA628C

TXM632C
TXA624C

Larg. em 
17,5mm

4

4

6

10

Funções

novo

TXA628C

novo
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Actuadores para controlo de temperatura

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

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

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

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

EK723

EK723

novo

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 �

- 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

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

- 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

TX501

TX502

EK072

novo

TX206H

TX501

TX502

Adaptadores para
electroválvulas

para Danfoss, Giacomini
e M28x1,5 

EK072

Electroválvulas 24V AC/DC

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 

EK724

63
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Emissores rádio KNX

Emissores rádio KNX:
Equipamentos para montagem em 
caixas de aparelhagem ou fixação 
directa na parede.
Alimentados a pilhas ou a energia solar, 
estão disponíveis com 2 ou 4 teclas.

Designação Características Ref.

Botões de pressão KNX 
rádio, simples - a pilhas

a completar com quadros 
decorativos, ver catálogo 
Berker

alimentação: pilha 3V CR2430
duração de vida: aprox 5 anos
frequência rádio: 868.3 MHz
alcan máx.: 100m espaço livre

Cor

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

R.1/R.3

alimentação: pilha 3V CR2430
duração de vida: aprox 5 anos
frequência rádio: 868.3 MHz
alcan máx.: 100m espaço livre

S.1/B.3/B.7

Q.1/Q.3

K.1/K.5

R.1/R.3

85655282
85655289
85655288
85655285
85655283

85655229
85655226

85655279
85655275
85655277
85655273

85655239
85655231

85656282
85656289
85656288
85656285
85656283

85656229
85656226

85656279
85656275
85656277
85656273

85656239
85656231

creme 
branco
branco mate
antracite
alumínio

branco
antracite

branco
antracite
alumínio
inox

branco
preto

creme 
branco
branco mate
antracite
alumínio

branco
antracite

branco
antracite
aluminio
inox

branco
preto

Botões de pressão KNX 
rádio, duplo - a pilhas

a completar com quadros 
decorativos, ver catalogo 
Berker

novo

novo

85655289

85656289
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Emissores rádio KNX

Designação Características Ref.

Botões de pressão KNX 
rádio, simples - solar

a completar com quadros 
decorativos, ver catalogo 
Berker

Botões de pressão KNX 
rádio, duplo - solar

a completar com quadros 
decorativos, ver catalogo 
Berker

alimentação: solar
duração de vida: aprox 5 anos
frequência rádio: 868.3 MHz
alcan máx.: 100m espaço livre

alimentação: solar
duração de vida: aprox 5 anos
frequência rádio: 868.3 MHz
alcan máx.: 100m espaço livre

Cor

S.1/B.3/B.7

R.1/R.3

S.1/B.3/B.7

R.1/R.3

85655182
85655189
85655188
85655185
85655183

85655139
85655131

85656182
85656189
85656188
85656185
85656183

85656139
85656131

creme 
branco
branco mate
antracite
alumínio

branco
preto

creme 
branco
branco mate
antracite
alumínio

branco
preto

85655189

85656139
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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.

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

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.

Características:
- disponível nas versões a pilhas
ou solar,

- 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.

Designação Características Ref.

Módulos de entradas de
encastrar rádio KNX

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

2 entradas para contactos  livres 
de potencial

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

alimentação 230V AC
dimensões: Ø 53 x 27mm

TRB302A

TRB302B

TRB302B

Cor

Telecomandos rádio KNX

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

alimentação: pilha lítio
2 x CR2430 3V DC
autonomia: 3 anos

2 teclas - tipo porta-chaves

4 teclas - tipo porta-chaves

6 teclas

6 teclas - 18 canais

TU402

TU404

TU406

TU418

branco/cinza

branco/cinza

branco

branco

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

pilha CR1/2 AA 3V
(para TRB302A)

TG401

TG402

Detector de luminosidade 
rádio KNX

funções:
- subir/descer + lamelas
- estados

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

Detector magnético rádio KNX

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

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

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

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

TRC301B

D8924

D8931

TRB302A

TU402 TG401

TRC321B

TRC301B
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Emissores rádio 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.
Funções:
- sinal acústico para indicação 
de alarme, pilhas fracos 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 
Disponíveis com alimentação a 
pilhas ou a 230V AC, e versões 
convencionais e KNX RF. 
De acordo com a norma EN 
14604:2005 

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 Ref.

Detectores de movimento 
rádio KNX

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

- 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

alimentação:
solar

kit detector RF:
TRE520 + TRE201

TRE520
TRE521

TRE530
TRE531

TRE720

Cor

branco
antracite

branco
antracite

branco

TRE520

Botões de pressão IP55
rádio KNX

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

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

1 tecla / entrada

2 teclas / entradas

TRE301

TRE302

branco

branco

Detectores de fumo KNX

LED verde :
funcionamento normal

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

Detectores de calor KNX

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

TRE301

novo

TRG511A

novo

TG540A

novo

TRE302

novo
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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

projector LED IP55 equipado 
com um detector de movimento

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

alimentação: 230V AC 50/60Hz

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

TRE600

TRE600

novo

branco



tebis easy link
Receptores rádio KNX

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

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

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

- 1 saída 10A / 230V AC1

- 2 saídas 10A / 230V AC1

TRE201

TRE202

Receptor estores/persianas 
IP55 saliente, rádio KNX

dimensões: 150x85x35mm

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

TRE221

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

dimensões: 98x54x70mm

TRC270D

TRB221

TRE202

TRC270D
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