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Moduł KNX dla serii e2, ego i RA15-60

Moduł KNX LUNOS Control4 umożliwia sterowanie rozproszonymi jednostkami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła oraz 
wentylatorami powietrza wyciągowego za pośrednictwem magistrali KNX. Kilka modułów można połączyć ze sobą w celu 
umożliwienia skoordynowania obsługi. 

Bezpośrednie sterowanie jednostkami wentylacyjnymi może się odbywać za pośrednictwem dostępnych klawiszy. Moduł 
posiada zintegrowany łącznik magistrali KNX i wymaga zewnętrznego zasilania. Jest on zlokalizowany w plastikowej 
obudowie, którą można umieścić w skrzynce sterowniczej. 

Moduł można kontrolować za pośrednictwem dotykowego wyświetlacza Touch-IT KNX lub bezpośrednio za pomocą 
przełącznika szeregowego. Możliwa jest też automatyczna kontrola bez przełącznika za pośrednictwem czujnika 
wilgotności lub CO2. Klasa ochrony odpowiada IP 20. 

Systemy inteligentnego budynku są wykorzystywane w celu zwiększenia komfortu, poprawy bezpieczeństwa i 
elastyczności. Standard KNX posiada duży udział w rynku systemów sieci budynkowych. 

KNX

Zalety zastosowania modułu KNX:   

• KNX to system, który został zaprojektowany 
specjalnie pod kątem wymogów instalacji 
elektrycznej.

• Instalację oraz programowanie/ustawianie 
parametrów urządzeń można przeprowadzać zgodnie 
z zasadami branżowymi. 

• Przy niemal 7000 certyfikowanych produktach KNX, 
obsługiwane są niemal wszystkie zastosowania 
w obszarze automatyki budynków. 

• Konsumenci końcowi mogą polegać na szerokiej sieci 
specjalistów, posiadających dogłębną wiedzę o KNX. 

• Wszystkie silne marki w sektorze instalacji 
elektrycznych wykorzystują KNX.

• KNX ma ugruntowaną pozycję w Europie, USA, 
Chinach i na całym świecie w najważniejszych 
organach standaryzacyjnych.

KNX-LUNOS CONTROL 4-IW
(moduł KNX)
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KNX I AKCESORIA

Typ: Urządzenie Uwagi Pasuje do urządzeń

KNX-LUNOS 
Control4-IW

Moduł KNX Sterowanie do 4 urządzeń za pomocą 
jednego modułu KNX.  
 
Wystarczy połączyć wiele modułów KNX za 
pomocą typowej magistali (opartej o kabel 
KNX 2x2x0,8) dla koordynacji działania 
wielu urządzeń. 
 
Moduł można konrolować przez panel 
dotykowy Toch-it KNX,  bezpośrednio 
za pomocą dowolnego przełącznika 
scenariuszy, lub bez przełącznika za pomocą 
czujników KNX: np. CO2 lub wilgotności.

ego, seria e2, RA 15-60 
oraz urządzenia 230V 
przes adapter 5/ACM

Touch-It KNX Wyświetlacz dotykowy – Control4-KNX

– Inne akcesoria KNX KNX jest systemem otwartym, więc można 
używać osprzętu zarówno dedykowanego 
Arcus Electronic Design Services, jak 
i innych producentów

Control4-KNX

Dane techniczne

Więcej informacji:

info@arcus-eds.de 
www.arcus-eds.de

Arcus Electronic Design  
Services GmbH 
Rigaerstr. 88 
10247 Berlin 
Tel:  0049 30 259 339 14 
Fax: 0049 30 259 339 15
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