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Cihaz ITR711-001 

Güç Kaynağı 230VAC 50/60 Hz 

Çıkış Kanalı 1xPerde/Panjur ya da 2xAnahtar Aç/Kapa 

Çıkış Anahtarlama   

Kapasitesi 

μ 16A / 250V 

Motorlar : 700 VA 

LED Lambalar : 400W 

Akkor ve 230 V Halojenler: 3000W 

Giriş Sayısı 2 

İletim Gücü < 10dBm 

İletim Mesafesi Açık Alan: ~100m, İç Mekan: ~ 30m  

Kablo Kesiti ≤ 2,5mm2 

KNX Medya KNX RF 1.R  

Radyo Frekansı 868,3 MHz 

Koruma Sınıfı IP 20, Sınıf II 

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

Depolama (-15°C...55°C) 

Boyutlar 46x46x30 mm (HxWxD) 

Sertifika KNX Sertifikası 

Konfigürasyon ETS ile Yapılandırma 

ITR711-001 - KNX RF ÇOK FONKSİYONLU 

AKTÜATÖR AÇIKLAMA 

 

BAGLANTI SEMASI 

• Soft açma ve kapama süresi, maksimum ve minimum dimleme 

seviyesi, açık telegram sonrası davranış gibi konfigürasyonlar ETS 

ile yapılabilir. 

• 1 perde / panjur kanalı: Stor Panjur / Tentelerin, Jaluzilerin veya 

Havalandırma Panjurlarının kontrolü. 

• 2 anahtarlama kanalı: 2 ayrı yük kontrolü. 

• Cihaz, tek kanallı perde / panjur aktüatörü olarak yapılandırılması 

durumunda, aşağıdaki alarmlar ve fonksiyonlar kullanılabilir: Rüzgar 

alarmı, Yağmur alarmı, don alarmı, Güneş Koruma fonksiyonu,  

Senaryo kontrolü ve Zorlama fonksiyonu. 

• Cihaz 2 kanallı anahtar aktüatörü olarak yapılandırılırsa, her kanalda 

aşağıdaki işlevler kullanılabilir: Zamanlayıcı, Ön ayar değeri,       

Senaryo kontrolü, Mantıksal işlevler, Zorlama ve Eşik fonksiyonu. 

• Bağlantı kutusuna gömme montaj. 

FONKSİYONLAR VE KARAKTERİSTİK 

DEVREYE ALMA 

 Dikkat: Kurulumdan önce şebeke beslemesi bağlantısını kesin! 

• Aşağıdaki iki bağlantı şemasından uygun olanı seçerek yükü 

ve güç kaynağını aktüatöre bağlayın. 

 Fig. 1: 2 bağımsız yük kontrolü. 

 Fig. 2: 1 perde/panjur kontrolü. 

• Gerekirse girişleri konvansiyonel basmalı butonlara bağlayın. 

• Şebeke beslemesini açın. 

Not : Radyo sinyalinin menzili, olası parazit kaynaklarının yakınına 

yerleştirilmesinden kaçınarak kurulum yeri seçimi ile optimize edilebilir, 

örn. metalik yüzeyler, mikrodalga fırınlar gibi cihazların yakınına ku-

rulumdan kaçınılmalıdır. 

KURULUM 

Programlama ve devreye alma ETS5 veya sonraki sürümle yapılmalıdır: 

Aktüatörü devreye almak için aşağıdaki adımları takip edin. 

 Aktüatörü enerjilendirin. Ardından, kırmızı LED yanacaktır. 

 Fiziksel adresi ataması yapın ve uygulamanızı parametrelendirin. 

 Programlama butonuna basın. Yeşil programlama LED'i yanacak ve 

cihaz uygulama yazılımını yüklemeye hazır hale gelecektir. 

 Fiziksel adresi ve uygulama yazılımını aktüatöre yükleyin. İşlem bitince 

yeşil LED sönecektir. 

 Aktüatör 4 dakika içerisinde programlanmazsa, yeşil LED söner ve 

cihaz programlama modundan çıkar. Bu süre zarfında başarılı bir şekil-

de program yüklenirse yeşil LED yine söner. 

Aktüatörde herhangi bir sorun olduğunda, cihazı resetlemek mümkündür: 

I) Önce, 230V şebeke beslemesini kesin. 

II) Ardından, programlama butonuna basın ve butonu basılı olarak tutun. 

III) 230V şebeke beslemesini tekrar bağlayın. 

IV) Programlama butonunu bırakın. 

Interra ITR711-001, 2 kanallı anahtarlama aktüatörü veya tek kanallı 

Perde / Panjur aktüatör olarak çalışabilen çok fonksiyonlu bir KNX RF 

aktüatördür. Konvansiyonel basmalı buton için sahip olduğu 2 giriş 

ETS aracılığıyla bağımsız olarak yapılandırılabilmektedir: Anahtarlama, 

Dimleme, Perde / Panjur Kontrolü, Senaryolar veya Değer gönderme. 

ITR711-001, çift yönlü KNX RF iletişim işlevselliği ile KNX bus        

kablolarına ihtiyaç olmadan konvansiyonel altyapılarda kullanmak için 

mükemmel bir çözümdür. Bununla birlikte, KNX bus hattı ile iletişim, bir 

ITR750-002 KNX RF S-Modu medya bağlayıcı kullanılarak 

gerçekleştirilmelidir. 

RESETLEME 

Fig. 1 Fig. 2 


