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Cihaz ITR700-001  

Güç Kaynağı 2 batarya 3V CR2025 (dahil)  

Pil Ömrü (yaklaşık)  >8 yıl 

Radyo Frekansı 868,3MHz  

İletim Gücü < 10dB  

İletim Mesafesi 
Açık Alan: ~100m  

İç mekan: ~ 30m  

KNX Medya KNX-RF S-Modu 

Sıcaklık Ölçme Hassasiyeti ±0,3 ºC , -10 ºC & +70 ºC arası 

Koruma Sınıfı IP 20, Sınıf II 

Sıcaklık Aralığı 
Çalışma (-5°C...45°C) 

Depolama (-15°C...55°C) 

Maksimum Nem Oranı < 90 RH 

Yanıcılık Yanmaz Ürün 

Renk Açık Gri 

Boyutlar 45x42x12 mm (HxWxD) 

Sertifika KNX Sertifikası 

Konfigürasyon ETS ile yapılandırma 

ITR700-001 - KNX RF 2 KANAL                   

BASMALI BUTON ARABİRİMİ AÇIKLAMA 

Interra ITR700-001 cihazı, dahili sıcaklık sensörüne sahip 2 basmalı 

buton girişli kablosuz KNX RF Sistem Mod vericidir. ITR700-001, KNX 

bus kablolarına ihtiyaç olmadan konvensiyonel altyapılarda kullanmak 

için mükemmel bir çözümdür. KNX bus hattı ile iletişim, bir ITR750-002 

KNX RF S-Modu medya birleştirici kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 

Interra ITR700-001 KNX RF basmalı buton arabirimi, girişlerindeki 

durum değişikliklerini algılar ve ETS konfigürasyonuna göre telegram-

lar gönderir. Buna ilaveten, ortam sıcaklık ölçümüne ve sıcaklık eşik 

değerlerine bağlı olarak alarm durumlarının yönetilmesine de izin verir. 

2 girişin her biri, ETS aracılığıyla ayrı ayrı parametrelendirilebilmektedir. 

BAGLANTI SEMASI 

• 1 veya 2 bağımsız çıkış kanalı üzerinde hareket edebilme. 

• Her bir giriş için fonksiyon: Anahtarlama, Zamanlı Başlatma / Dur-

durma, Dimmer, Çoklu Anahtar, perde/panjur kontrolü, senaryo 

kontrolü, sabit değer / zorlamalı. 

• Sıcaklık Sensörü, parametrelendirilmesi gereken farklı seçenekler 

içerir: İletim frekansı, aşırı ısınma veya aşırı soğutma alarmları ve 

sıcaklık sensörü kalibrasyonu. 

• Evrensel bir kutu içinde, bir basmalı buton arkasına gömme montaj. 

FONKSIYONLAR VE KARAKTERISTIK 

BOYUTLAR 

Radyo sinyalinin menzili, çeşitli harici durumlara bağlı olarak değişe-

bilmektedir. Menzil, olası parazit kaynaklarının yakınına yerleştirilme-

sinden kaçınarak kurulum yeri seçimi ile optimize edilebilir, örn. metalik 

yüzeyler, mikrodalga fırınlar gibi cihazların yakınına kurulumdan 

kaçınılmalıdır. 

KURULUM 

• Elektrikli radyo cihazlarının, mikrodalgaların vb. cihazların yakınına 

kurulum yapmaktan kaçınılmalıdır. 

• Verici ile alıcı arasında minimum 2 m mesafe bırakılmalıdır. 

• Yalnızca kuru odalarda iç mekan kurulumları için kulanmaya özen 

gösterilmelidir. 

GUVENLIK NOTLARI 

Batarya ömrünün sınırına ulaştığında, ITR700-001 KNX bus hattına bir 

uyarı telegramı gönderir. Pili değiştirmek için (Sekil 1) bir tornavida 

yardımıyla cihazın kapağını açın. Üst yuvaya yerleştirin. Destek kapağını 

çıkarın ve baskı devrenin bileşenlerine dikkat ederek pili çıkarın. 

BATARYA DEGISIMI 

Fig. 1 


