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Square TMD-Display
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ZVI-SQTMDD
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMDD
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Square TMD-Display är en kapacitiv rumskontroller med 5 multifunktionsknappar och 1.8” bakgrundsbelyst display.
Alla kan skapa unika kompositioner, vilket kan omfatta bilder, ikoner, text eller loggor. Trycket görs på en stabil glasskiva som ramas in med en 
polykarbonatram. Med Square TMD-Display kan du välja funktioner för varje knapp och inkluderar även termostatfunktion, intern temperaturgivare och 
två analoga/digitala ingångar. Tillbehör: extern temperaturgivare och rörelsedetektor.
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Square TMD
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ZVI-SQTMD2-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD1-S
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Square TMD Design är en kapacitiv tryckknapp med 1, 2, 4 eller 6 multifunktionsknappar.
Square TMD är en KNX-tryckknapp som uppfyller krav och önskemål för alla projekt tack vare sin fullständiga anpassningsförmåga - alla kan skapa 
unika kompositioner, som kan omfatta bilder, ikoner, texter eller logotyper, men det finns även standardfärger att välja på. Bakgrundsfärgen är tryckt 
på höghållfast härdat glas, omgivet  av en ram av polykarbonat. Med Square TMD kan du välja olika funktioner för varje knapp och inkluderar även 
termostatfunktion, intern temperaturgivare och två analoga/digitala ingångar. Tillbehör: extern temperaturgivare och rörelsedetektor. Tillgängliga 
modeller: Standard Vit / Svart / Silver eller egen design. Monteras i apparatdosa.
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ZVI-SQTMD6-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD4-W
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

Square TMD
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ZVI-SQTMD2-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD4-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)
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Touch-MyDesign Plus
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ZVI-TMDP4
ZN1AC-UPFRCR
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

TOUCH-MyDesign Plus är en KNX-knappsats med kapacitiva knappar som tillgodoser alla behov, tack vare att varje design är unik!
Alla kan skapa en personlig knapp, vilken kan innefatta bilder, ikoner, texter eller loggor, likväl hur man monterar enheten, som porträtt eller landskap. 
Trycket görs på en stabil glasskiva som ramas in med en anodiserad aluminiumram. Fyra, sex eller åtta knappar kan väljas, så att man kan använda 
knapparna i par eller individuellt, med LED-indikeringar. TMD har ytterligare fem LED som kan användas som direktfunktioner. Även en termostat ingår 
med inbyggd temperaturgivare samt två analoga/digitala ingångar.

RAMALTERNATIV

Polykarbonat 
antracit

Polykarbonat 
silver

Polykarbonat 
vitt

Aluminium Guld Krom
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Touch-MyDesign Plus
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ZVI-TMDP8
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDP4
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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Touch-MyDesign Plus
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ZVI-TMDP6-PS
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDP8-PW
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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TMD-Display
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ZVI-TMDD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

TMD-Display är en rumskontroller där varje design är unik.
Alla kan skapa unika kompositioner, vilket kan innefatta bilder, ikoner, texter eller loggor. Trycket görs på en stabil glasskiva som ramas in med 
en anodiserad aluminiumram. TMD-Display kan styra klimat, ljud, jalusier, belysning… och allt igenom en intuitiv och modern touchpanel med 8 
knappar. TMD-Display inkluderar också termostatfunktion, intern temperaturgivare och 2 analoga/digitala ingångar. Tillbehör: Temperaturgivare och 
rörelsedetektor.

RAMALTERNATIV

Polykarbonat 
antracit

Polykarbonat 
silver

Polykarbonat 
vitt

Aluminium Guld Krom
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TMD-Display
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ZVI-TMDD
ZN1AC-UPFRGD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-TMDD
(122.7 x 90.2 x 12 mm.)
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Z41 Pro

Z41 Remote
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ZVI-Z41PRO-A
(123 x 90 x 13 mm.)

Z41  Pro är en kapacitiv touchskärm och ett stort framsteg i det digitala hemmet.
Minimalistisk estetik, som domineras av enkla former, leder till en tidlös design och underlättar integration på arbetsplatser och bostäder.
Dess 4,1 “färgskärm i stående format (3: 4) ökar din komfort och möjliggör enkel kommunikation i det intelligenta hemmet. Z41 innehåller en intern 
klocka med batteri och USB-port för programuppdateringar. Inkluderar IP-port för fjärrkontroll från smartphones eller läsplattor, genom gratis 
mobilappar. Den har även 2 analoga-digitala ingångar. Tillbehör: Temperaturgivare och rörelsedetektor. Finns i vitt, silver och svart.

RAMALTERNATIV

Polykarbonat 
antracit

Polykarbonat 
silver

Polykarbonat 
vitt

Aluminium Guld Krom
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Z41 Lite
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ZVI-Z41LIT-S
(123 x 90 x 13 mm.)

ZVI-Z41LIT-W
(123 x 90 x 13 mm.)

InZennio Z41 Lite är en kapacitiv touchskärm och ett stort framsteg i det digitala hemmet. Minimalistisk estetik, som domineras av enkla former, 
leder till en tidlös design och underlättar integration på arbetsplatser och bostäder. Dess 4,1 “färgskärm i stående format (3: 4) ökar din komfort och 
möjliggör enkel kommunikation i det intelligenta hemmet. Z41 Lite innehåller en intern klocka med batteri och USB-port för programuppdateringar. 
Z41 Lite inkluderar 2 analoga / digitala ingångar. Finns i vitt, silver och svart. Ramen finns i polykarbonat aluminium, krom eller guld. Monteras i 
apparatdosa.
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Roll-ZAS
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ZN1VI-TPZAS-B
(120 x 88 x 11 mm.)

ZN1VI-TPZAS-W
(120 x 88 x 11 mm.)

KNX Roll-ZAS rumskontroller är lösningen för krävande applikationer i hotellrum och bostäder.
Roll-ZAS kan hantera klimat, ljud, jalusier, belysning, allt genom en intuitiv och modern touchpanel. Roll-ZAS innefattar såväl en infraröd mottagare, 
för fjärrkontroll, som en temperatursensor och temperaturregulator. På baksidan har Roll-ZAS två digitala/analoga ingångar vilka möjliggör anslutning 
av ytterligare temperaturgivare eller brytare/sensorer. Finns i färgerna: vit (ZN1VI-TPZAS-W), silver (ZN1VI-TPZAS-S) och svart (ZN1VI-TPZAS-B). 
Tillval: IR fjärrkontroll och temperaturgivare.
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InZennio Z38i
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ZN1VI-TP38i-A
(113 x 92 x 12,6mm.)

ZN1VI-TP38i-S
(113 x 92 x 12,6mm.)

KNX InZennio Z38i Touchpanel är ett stort kliv framåt i kommunikationen med ditt hem.
Minimalistisk estetik, dominerad av enkla former, resulterar i en tidlös design vilken underlättar integrationen i arbets- och bostadsmiljöer.
Inbyggd IR-mottagare, temperatursensor och temperaturregulator. Den 3.8” stora displayen gör hanteringen lättare, upplevelsen större och möjliggör 
kommunikation från flera håll i det intelligenta hemmet. Finns i färgerna: polarvit (ZN1VI-TP38i-W), silver (ZN1VI-TP38i-S) och antracitgrå (ZN1VI-
TP38i-A). Tillval: IR fjärrkontroll.
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ACTinBOX Classic Hybrid

ACTinBOX MAX6 ACTinBOX QUATRO

ZN1IO-AB46A
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1IO-AB60
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1IO-AB40
(90 x 60 x 35 mm.)

MINiBOX 25

ZIO-MN25
(90 x 69 x 37 mm.)

KNX Multifunktionsaktor.4X10A utgångar/6 
ingångar, lämplig för kapacitiva laster. 2 
DIN moduler bred.
ACTinBOX Classic-Hybrid är en 
multifunktionsaktor med 6 potentialfria 
ingångar och 4 brytaktorutgångar. 
Den utmärker sig genom sin enkelhet 
och flexibilitet. Dessutom ingår 
temperaturregulator och avancerade 
logiska funktioner som erbjuder ett stort 
antal konfigureringsmöjligheter. Tillval: 
Temperaturgivare och rörelsedetektor.

KNX Multifunktionsaktor. 4X15A utgångar, 
lämplig för kapacitiva laster. 2 DIN moduler 
bred.
ACTinBOX QUATRO är en 
multifunktionsaktor med 4 utgångar 
lämpade för kapacitiva laster, antingen 
som 4 brytaktorutgångar eller som 2 
jalusiutgångar. Den innehåller avancerade 
logiska funktioner som erbjuder ett stort 
antal konfigureringsmöjligheter.

KNX Mulitfunktionsaktor. 6x10A utgångar.2 
DIN moduler bred.
ACTinBOX MAX6 är en multifunktionsaktor 
som tillhandahåller 6 konfigurerbara 
utgångar, antingen som 6 brytaktorutgångar 
eller som 3 jalusiutgångar. Den innehåller 
avancerade logiska funktioner som erbjuder 
ett stort antal konfigureringsmöjligheter. 
Den är inte lämpad för kapacitiva laster.

Aktorer

KNX Multifunktionsaktor, 2x16A utgångar 
/5  ingångar. 2 DIN moduler bred. 
MINiBOX 25är en multifunktionsaktor med 
2x16A utgångar, lämpliga för C-last. Kan 
konfigureras som individuella utgångar 
eller som markisutgång. 5 analoga/
digitala ingångar för t ex tryckknappar, 
rörelsedetektorer eller temperaturgivare.                                                                                           
Avancerad logikmodul och 
handmanöver av utgångarna.                                          
Tillval: Temperaturgivare och 
rörelsedetektor.
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MAXinBOX 8

MAXinBOX 16 Plus

MAXinBOX 66

ZN1IO-MB66
(80 x 90 x 60 mm.)

ZIO-MB16P (90 x 60 x 140 mm.)

ZN1IO-MB8 (80 x 90 x 60 mm.)

Multifunktionsaktor  8 X 16A utgångar, C-last. 4,5 DIN moduler bred.
MAXinBOX8 är en multifunktionsaktor för normmontage, med upp till 8 individuella utgångar eller 4 
jalusiutgångar. Den har handmanövrering på fronten. Det ingår 10 avancerade, oberoende, logiska 

funktioner, som ger ett stort antal konfigureringsmöjligheter.

Multifunktionsaktor, 16x16A utgångar, C-Last.
MAXinBOX 16 Plus är en multifunktionsaktor för normmontage, som kan 
konfigureras på flera sätt. Upp till 8 markisutgångar, eller upp till 16 oberoende 
utgångar, 16A (även kapacitiva laster) och upp till 4 block som 2-rörs 
fancoilkontroller. Manuell styrning av utgångarna med tryckknappar på fronten. 
Den innehåller 20 oberoende logiska funktioner. 8 moduler bred.

Multifunktionsaktor. 6x16A utgångar, C-last och 6 ingångar. 4,5 DIN-moduler bred.
Multifunktionsaktor/sensor för normmontage, med upp till 6 individuella utgångar eller 3 jalusiutgångar. 
Lämplig för kapacitiva laster. Handmanövrering på fronten. Det ingår 10 avancerade, oberoende, 
logiska funktioner ,som ger ett stort antal konfigureringsmöjligheter. 6 analoga/digitala ingångar som 
kan konfigureras som binäringångar för sensorer, potentialfria tryckknappar och temperaturgivare 
med rumstermostatfunktion för värme/kyla eller som rörelsedetektor. Tillval: Temperaturgivare och 
rörelsedetektor.

Aktorer
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MAXinBOX SHUTTER 8CH

MAXinBOX SHUTTER 4CH

ZIO-MBSHU4
(80 x 90 x 60 mm.)

ZIO-MBSHU8
(90 x 60 x 140 mm.)

ZAC-SHUC1C
(90 x 69 x 37 mm.)

Shutter Coupler 1CH

ZAC-SHUC2C
(90 x 69 x 37 mm.)

Shutter Coupler 2CH

Aktorer

Jalusiaktor med 8 kanaler. 
Den innehåller en 
logikmodul med 20 logiska 
funktioner och har manuell 
styrning av utgångarna 
med statusindikeringar via 
lysdioder. Normmontage 
(8 moduler bred).

Jalusiaktor med 4 kanaler. Den 
innehåller en logikmodul med 10 
logiska funktioner och har manuell 
styrning av utgångarna med 
statusindikeringar via lysdioder. 
Normmontage (4,5 moduler bred).

AC/DC Jalusiadapter som 
omvandlar en AC-utgång 
till en DC-utgång för att 
styra 12/24VDC jalusier och 
gardiner. Normmontage (2 
moduler bred).

AC/DC Jalusiadapter som 
omvandlar upp till två AC-
utgångar till DC-utgångar för 
att styra 12/24VDC jalusier 
och gardiner. Normmontage (2 
moduler bred).
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KES. KNX Energy Saver

ZN1IO-KES
(45 x 45 x 14 mm.)

ZN1AC-CST60

ZVI-Z41PRO-S
(123 x 90 x 13 mm.)

ZRX-KCI4S0
(90 x 69 x 37 mm.)

KES är Zennios bidrag till reducering 
av energiförbrukning. Den mäter 
momentan effekt och energi 
förbrukad på upp till tre olika 
1-faskretsar eller en 3-faskrets. Den 
talar även om
CO2-utsläpp och kostnader. 
Tillbehör: Strömtrafo
ZN1AC-CST60.

KNX Energimätare

KNX Förbrukningsinterface (KCI) är ett KNX-gränssnitt för 
fyra förbrukningsmätare med S0-pulsutgångar, för att mäta el- 
(energi och effekt), vatten- och/eller gasförbrukning (volym och 
flödeshastighet). Ett löstagbart batteri möjliggör buffring av S0-
pulser under ett KNX-bortfall och återställer mätvärdena efteråt. 
LED-indikeringar gör att man kan kontrollera kommunikationen 
på varje S0-kanal, samt batteristatus (lågt batteri och/eller slut 
på batteri). Normmontage (2 moduler bred). 

KCI, KNX interface för mätvärdesinsamling
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DIMinBOX 2CH

ZDI-DB2C
(80 x 90 x 60 mm.)

DALIBOX BROADCAST 6CH

ZDI-DLB6
(80 x 90 x 60 mm.)

DALIBOX BROADCAST 4CH

ZDI-DLB4
(80 x 90 x 60 mm.)

Universaldimmeraktor(RLC, LED, CFL): 2 kanaler för upp till 310W eller 1 kanal för 
upp till 600W vid 230VAC (2 kanaler för upp till 200W eller 1 kanal för upp till 400W vid 
110-125VAC). Automatisk lastdetektering. Inställningsbara dimmerkurvor för LED och 
CFL. Manuell styrning av utgångar med tryckknappar på fronten. Det ingår logikmodul 
med 10 oberoende logiska funktioner. Dessutom finns 2 analoga/digitala ingångar som 
kan konfigureras som binära ingångar för sensorer och potentialfria tryckknappar, som 
temperaturgivare eller rörelsedetektorer. Felindikering för kortslutning, överspänning, 
överhettning, onormal frekvens, bortfall matningsspänning, öppen krets, parameterfel. 
Tillbehör: Temperaturgivare och rörelsedetektor.

Belysning och Ljuskontroll

KNX-gränssnitt för att styra 4/6 kanaler med upp till 20 driftdon med 
broadcastkommandon, och möjlighet att styra upp till 10 scener/
sekvenser för varje kanal. Manuell manöver och statusindikering med 
lysdioder för varje kanal. Normmontage (4,5 moduler bred).
* Kontakta oss för leveranstid ZDI-DLB4.
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Lumento C3

ZDI-RGBCC3
(144 x 44 x 22 mm.)

Lumento X3

ZN1DI-RGBX3
(144 x 44 x 22 mm.)

Lumento C4

 ZDI-RGBCC4
(144 x 44 x 22 mm.)

Lumento X4

ZN1DI-RGBX4
(144 x 44 x 22 mm.)

LED-dimmer med 4 kanaler (RGBW eller individuella kanaler) avsedd för LED-teknik 
med konstantspänningsreglering, 12-24V.
LUMENTO X4 är en 4-kanalig (RGBW) styrenhet på upp till 2.5A / kanal. Dimringen 
bygger på att variera konstantspänning med pulsbreddsmodulering (PWM). Den har 
en manuell testknapp för kontroll utgångarna. Den har många inställningsmöjligheter 
för gemensam eller individuell styrning av utgångarna. Inbyggnadsmontage.

LED-dimmer med 3 kanaler (RGB eller individuella kanaler) avsedd för LED-teknik 
med konstantspänningsreglering, 12-24V.
LUMENTO X3 är en 3-kanalig (RGB) styrenhet på upp till 2.5A / kanal. Dimringen 
bygger på att variera konstantspänning med pulsbreddsmodulering (PWM). Den har 
en manuell testknapp för kontroll utgångarna. Den har många inställningsmöjligheter 
för gemensam eller individuell styrning av utgångarna. Inbyggnadsmontage.

Belysning och Ljuskontroll
LED-dimmer med 3 kanaler (RGB eller individuella kanaler) avsedd för LED-teknik med 
konstantströmsreglering. De dimbara kanalerna kan konfigureras som 3 oberoende kanaler 
eller 1 RGB-kanal. Den har en manuell testknapp för kontroll av utgångarna. Ströminställning 
via ETS-parameter och manuellt vred: 220, 300, 350, 500, 550, 630, 700 eller 750, 900 och 
1000 mA.

LED-dimmer med 4 kanaler (RGBW eller individuella kanaler) avsedd för LED-teknik med 
konstantströmsreglering. De dimbara kanalerna kan konfigureras som 4 oberoende kanaler 
eller 1 RGB-kanal och 1 individuell kanal. Den har en manuell testknapp för kontroll av 
utgångarna. Ströminställning via ETS-parameter och manuellt vred: 220, 300, 350, 500, 550, 
630, 700 eller 750, 900 och 1000 mA. 
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ZoningBOX 4

ZoningBOX 6

Multiroom Climate Controller - MCC

ZCL-MCC
(90 x 69 x 37 mm.)

ZCL-ZB4
(80 x 90 x 60 mm.)

ZCL-ZB6
(80 x 90 x 60 mm.)

ZCL-8HT230
(80 x 90 x 60 mm.)

ZCL-4HT230
(90 x 69 x 37 mm.)

HeatingBOX 230V 4X

HeatingBOX 230V 8X

Klimat

Värmeaktor för styrning av ventiler för vattenvärmesystem, och tillåter på/av-reglering av upp till 4/8 ventiler 
med drivspänning 230VAC, med en oberoende termostat för varje utgång. Den innehåller en logikmodul 
med 10 logiska funktioner och har manuell styrning av utgångar med statusindikering via lysdioder. 
Normmontage (2 resp 4,5 moduler bred).
* Kontakta oss för leveranstid ZCL-4HT230.

Klimatstyrenhet för upp till 11 rum med en oberoende termostat i varje rum som fungerar enligt 
rumsstatus: bokade/obokade och upptagna/ej upptagna. Det skapar en dynamisk konfiguration 

av serviceanläggningar som hotell, sjukhus etc, där det krävs central styrning med BMS (Building 
Management System). Master/slavfunktion med ytterligare enhet. 

Aktor för luftkonditioneringssystem med zonindelning. Den styr motoriserade 12/24VDC enheter i upp 
till 4/6 zoner. Temperaturhantering upp till 8/12 zoner med en extra ZoningBOX 4/ZoningBOX 6, för 
att aktivera ytterligare 4/6 zoner. Hantering av inställningar för luftkonditioneringssystem (upp till två 
enheter): på/av, börvärde, mode, fläkthastighet, i enligt med de zoner som aktiverats. Manuell styrning 
av utgångar och lysdioder för styrning. Normmontage (4,5 moduler bred).
* Kontakta oss för leveranstid.
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MAXinBOX FANCOIL 2CH2P
MAXinBOX FANCOIL 4CH2P

MAXinBOX HOSPITALITY

ACTinBOX MAX6 FAN COIL
ACTinBOX QUATRO FAN COIL 

ZN1IO-AB60
(90 x 60 x 35 mm.) ZN1IO-AB40

(90 x 60 x 35 mm.)

ZCL-HP126 (80 x 90 x 60 mm.)

ZCL-2XFC2P
(90 x 60 x 35 mm.)

ZCL-4XFC2P
(90 x 60 x 140 mm.)

KNX Fläktkonvektorkontroller, 2-och 4-rörsystem.
KNX-installation. Den kan hantera fler än 300 modeller från olika tillverkare Denna 
kontroller baseras på
ZN1IOAB40 och ZN1IO-AB60 aktorer, och är konstruerade för att hantera 2- och 
4-rörsystem och 3
fläkthastigheter. Applikationsprogrammet ger stora
möjligheter till bra funktioner och är dessutom kompletterad med en oberoende 
logikmodul.

Klimat

MAXinBOX Hospitality är en fläktkonvektorstyrenhet för 2- eller 4-rörsenheter med upp till tre fläkthastigheter och 
två 2-punkts ventiler. Den har 2 utgångar för 16A C-last. Dessutom har den 6 analoga/digitala multifunktionsingångar 
som kan konfigureras som binära ingångar för sensorer och potentialfria tryckknappar samt för temperaturgivare och 

rörelsedetektorer. Den innehåller Master Light-funktion, 10 logiska funktioner och har manuell styrning av utgångar 
med statusindikering via lysdioder. Tillbehör: temperaturgivare och rörelsesdetektor. Normmontage (4,5 moduler bred). 

Fläktkonvektorstyrning för upp till 2/4 enheter 
av 2-rörs fläktkonvektorer. Den innehåller en 
modul med 20 logiska funktioner och har manuell 
styrning av utgångar med statusindikering med 
lysdioder. Normmontage (4,5 resp 8 moduler 
bred).
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IRSC - IRSC ZONE

ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm.)

ZCL-FC010F
(80 x 90 x 60 mm.)

MAXinBOX FC 0-10V FAN

ZCL-FC010F
(80 x 90 x 60 mm.)

MAXinBOX FC 0-10V VALVE

ZCL-FC010V
(80 x 90 x 60 mm.)

A/C luftvärmepump 
kontrollenhet.
IRSC är en KNX infraröd 
styrenhet för kommunikation 
med klimatanläggningar i en 
KNX-installation. Den kan 
hantera fler än 300 modeller 
från olika tillverkare.

Klimat

Styrenhet för upp till två st 2-rörs 
eller 4-rörs fläktkonvektorer med 
på/av ventiler och 0-10 VDC 
fläkthastighetsstyrsignal.
4 multifunktionsutsignalerna för 16A 
C-last som kan användas för styrning 
av fläktkonvektor, på/av-ventiler eller 
andra ändamål. Inkluderar 4 analoga/
digitala multifunktionsingångar som kan 
konfigureras som binära ingångar för 
sensorer och potentialfria tryckknappar 
samt för temperaturgivare och 
rörelsedetektorer. Den innehåller också 
2 termostater och 10 logiska funktioner. 
Statusindikering via lysdioder. Tillbehör: 
temperaturgivare och rörelsedetektor. 
Normmontage (4,5 moduler bred). 

Styrenhet för en 2-rörs eller 4-rörs fläktkonvektor med 0-10V ventiler. 4 multifunktionsutgångar 
för 16A C-last kan användas för att styra fläkthastighet eller för andra ändamål. Det har 
termostatfunktion och inkluderar 4 analoga/digitala multifunktionsingångar som kan konfigureras 
som binära ingångar för sensorer och potentialfria tryckknappar samt för temperaturgivare och 
rörelsedetektorer. Den innehåller också 2 termostater och 10 logiska funktioner. Statusindikering via 
lysdioder. Tillbehör: temperaturgivare och rörelsedetektor. Normmontage (4,5 moduler bred).
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KLIC-DI

KLIC-DD

KLIC-DA

ZN1CL-KLIC-DI
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1CL-KLIC-DD
(45 x 45 x 14 mm.)

ZN1CL-KLIC-DA
(90 x 60 x 35 mm.)

KNX gränssnitt mot Daikin 
hemmaaggregat.
Gränssnitt för tvåvägskommunikation 
mellan KNX och Daikin 
luftkonditionering i bostäder.

KNX gränssnitt mot Daikin fastighets- och 
industriaggregat. 2 DIN moduler bred.
KLIC-DI är ett gränssnitt för
tvåvägskommunikation, avsett för
KNX-integration med kommersiella
och industriella luftkonditioneringar från 
Daikin.

KNX gränssnitt för tvåvägskommunikation 
med Altherma/Daikin-aggregat. 2 DIN-
moduler bred.

Daikin Gränssnitt
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SKX-OPEN / ADVANCE

IRSC-OPEN

ZN1RX-SKXOPEN
(45 x 45 x 14 mm.)

ZN1CL-IRSC
(45 x 45 x 14 mm.)

QUAD

ZN1IO-4IAD
(45 x 45 x 14 mm.)

KNX till RS-232 gränssnitt. ZN1RX-SKX OPEN
SKX OPEN är ett gränssnitt för tvåvägskommunikation mellan KNX och RS-232 med öppen 
kommunikation. SKX Open möjliggör integrering av externa enheter och KNX, via en RS232-port. 
Kännetecknande är den öppna kommunikationen som erbjuder möjligheten att integrera olika 
apparater med KNX utan att behöva ta hänsyn till speciella protokoll eller tillverkare. Konfigurerbar 
RS232 kommunikationsstyrning. RS232-kabel ingår.

KNX-IR Gränssnitt. 
IRSC OPEN är ett KNX till IR-gränssnitt som tillåter styrning av 
vanliga konsumentprodukter för A/V, som TV, DVD, Bluray etc, via 
en infraröd länk. IR-kabel ingår.

Gränssnitt

KNX Analog/Digital sensor
QUAD är en analog/digital sensor som erbjuder ett stort antal funktioner. 

Dess fyra optokopplade multifunktionsingångar kan konfigureras som digitala 
ingångar för sensorer och potentialfria tryckknappar, som temperaturgivare 

med rumstermostatfunktion för värme/kyla eller som rörelsedetektor. Tillbehör: 
temperaturavkännare och rörelsedetektor.
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ZN1IO-DETEC-P
ZN1IO-DETEC-X

Ø 48.9 mm.
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ZAC-SQAT-A
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

SQ-AmbienT

Temperaturgivare
Temperaturgivare tillgängliga i stål och epoxy.
Stål: 1,5m. (-30ºC till 125ºC). ZN1AC-NTC68S.
Epoxy styv kabel: 2,3m. (-30ºC till 90ºC). ZN1AC-NTC68F.
Epoxy: 1,5m. (-30ºC till 90ºC). ZN1AC-NTC68E.

Sensorer

Rörelsedetektor med ljuströskel
Rörelsedetektor 360 grader, med infraröd teknik, och en integrerad ljusdetektor som förbättrar 
apparatens prestanda. Direktinkopplas till ACTinBox, Classic –Hybrid, QUAD, Roll-ZAS eller TMD-
ingång. Avkänningsområdet kan ökas genom att parallellkoppla två detektorer till samma ingång. 
Liten och lätt att installera. Den kräver inte någon annan typ av anslutning eller strömförsörjning.

Rörelsedetektor
Rörelsedetektor med infraröd detekteringsteknik. Direktansluten till ingång 6 på ACTinBOX Classic-
Hybrid, vilken ingång som helst på QUAD, Roll-ZAS, TMD, TMD-Display eller DIMinBOX 2CH. 
Rörelsedetekteringens område kan utökas genom att två detektorer parallellkopplas till samma ingång. 
Enkel och smidig installation. Den kräver inga andra anslutningar eller extra spänningsförsörjning.

Detta tillbehör kompletterar Square-familjen då man vill ha en extern temperaturgivare i enhetlig 
design. Finns i färgerna: Vit, silver och svart färger eller egen design. Trycket är utfört på en stabil 
glasskiva som ramas in med en anodiserad aluminiumram.
* Kontrollera tillgänglighet för eget design.
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ZN1SY-LCTP
(90 x 70 x 35 mm.)

ZN1SY-USBP
(90 x 36 x 71 mm.)

KNX-IP ROUTER

ZSY-IP-ROU
(90 x 70 x 35 mm.)

KNX-IP INTERFACE

ZSY-IP-INT
(90 x 70 x 35 mm.)

Fungerar som linjekopplare, 
områdeskopplare eller 
linjeförstärkare. Den knyter 
samman linjer med galvanisk 
isolation. Telegramfiltrering för att 
reducera telegramtrafik.

USB-gränssnitt för KNX-
programmering  och 
bussövervakning. LED-status för 
KNX- och USB-anslutning. ETS 
detekterar USB-gränssnittet då 
man ansluter till PC. KNX och 
USB Status-LED. 

KNX USB GränssnittZennio Linjekopplare
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Systemkomponenter

KNX-IP Router kan användas som områdes- 
eller linjekopplare med en IP-baserad 
områdes- eller huvudlinje, genom att använda 
KNXnet/IP Routing. Det går också att 
programmera anläggningen från ETS eller 
övervaka enheter från IP-nätverk (PC, BMS-
system etc) med hjälp KNXnet/ IP Tunneling. 
Normmontage (2 moduler bred).

KNX-IP Interface möjliggör programmering från 
ETS eller övervakning av enheter i ett KNX-
nätverk (linje eller område) från IP-nätverk 
(PC, BMS-system ...) med hjälp KNXnet/IP 
Tunneling.
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ZPS640MPA230
ZN1PS-160MPA

ZPS640MPA110

ZPS320MPA230

ZPS320MPA110

ZN1PS-160MPA
(90 x 60 x 35 mm.)

ZN1PS-640MPA110
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1PS-640MPA230
(80 x 90 x 60 mm.)

ZN1PS-320MPA110
(80 x 90 x 60 mm.) ZN1PS-320MPA230

(80 x 90 x 60 mm.)

KNX strömförsörjning med 
extra 29VDC utgång.
KNX-
systemströmförsörjning 
29VDC med extra, 
odrosslad, 29VDC-utgång 
(250 mA), 
för t ex matning av IP-
gränssnitt, paneler etc.
Max KNX-ström 160mA.
Kortslutnings- och 
överlastskydd. 
230VAC 50/60Hz 
primäranslutning.
Storlek: 90 x 60 x 35 mm 
(2 DIN-moduler bred)

KNX strömförsörjning med extra 
29VDC utgång.
KNX-systemströmförsörjning 
29VDC med extra, odrosslad, 
29VDC-utgång (320 mA), 
för t ex matning av IP-gränssnitt, 
paneler etc.
Max KNX-ström 640mA. 
Resetknapp och 
överlastindikering. 
Kortslutnings- och överlastskydd. 
230VAC 50/60Hz 
primäranslutning.
Storlek: 80 x 90 x 60 mm (4,5 
DIN-moduler bred).

KNX strömförsörjning med extra 29VDC utgång.
KNX-systemströmförsörjning 29VDC med extra, odrosslad, 29VDC-utgång (320 mA), 
för t ex matning av IP-gränssnitt, paneler etc.
Max KNX-ström 320mA. Resetknapp och överlastindikering. 
Kortslutnings- och överlastskydd. 
230VAC 50/60Hz primäranslutning.
Storlek: 80 x 90 x 60 mm (4,5 DIN-moduler bred).

Systemkomponenter
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