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Myten att KNX skulle vara dyra att installera i en villa tar vi härmed död på!
KNX uppfattas som dyrt för att man helt enkelt inte tänker på att jämföra konventionell teknik med KNX på rätt sätt! Idag lev
inga standardvillor med dimrad belysning eller lyxiga knappar i glas eller stål, så varför inte använda brytaktorer och de va
knapparna i din KNX-villa? Kan man göra det? Så klart! Använd Zennios Quad binär/analogingång för dosmontage, och du har en 
kompetent KNX-apparat för belysnings-och klimatstyrning!
Hur går det till? Jo, den har helt enkelt inbyggda temperaturregulatorer.
Gör det enkelt och billigt – använd Zennio QUAD! Kontakta oss för fler KNX
Appstyrning!

Zennio Max8, 
8-kanalig Brytaktor
16A per kanal, med 
markismöjlighet,logik 

En ”huvudknapp” vid entrén, eller på fler 
ställen tar hand om villans scenarier.
Enkelt och billigt!

markismöjlighet,logik 
och scenarier gör det 
enkelt att skapa dina 
funktioner med 
blysning, klimat och 
solavskärmning , till ett 
bra pris!
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Applications Villa med KNX binäringångar 

Myten att KNX skulle vara dyra att installera i en villa tar vi härmed död på!
KNX uppfattas som dyrt för att man helt enkelt inte tänker på att jämföra konventionell teknik med KNX på rätt sätt! Idag levereras 
inga standardvillor med dimrad belysning eller lyxiga knappar i glas eller stål, så varför inte använda brytaktorer och de vanliga 

villa? Kan man göra det? Så klart! Använd Zennios Quad binär/analogingång för dosmontage, och du har en 

Hur går det till? Jo, den har helt enkelt inbyggda temperaturregulatorer.
använd Zennio QUAD! Kontakta oss för fler KNX-förslag till din villa, t ex vårt KNX villapaket med 
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