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Cihaz ITR720-001 

Güç Kaynağı 2 batarya 3V CR2032  

Pil Ömrü > 8 yıl 

Çalışma Aralığı Bağıl Nem: 0 to 100% 

Sıcaklık: –40’dan +125°C 

Parlaklık: 0.045 lux’den 188,000 lux’e 

Ölçüm Hassasiyeti 
Sıcaklık: ±0,4º C, -10ºC ve +85ºC arası 

Nem: ±4%, 0% ve & 80% arası 

İletim Gücü < 10 dBm 

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

KNX Medya KNX RF 1.R  

Radyo Frekansı 868,3 MHz 

Koruma Sınıfı IP 20, Sınıf II 

Sıcaklık Aralığı 
Çalışma (-10°C...70°C) 

Depolama (-15°C...85°C) 

Boyutlar 78x28x23 mm (HxWxD) 

Sertifika KNX Sertifikası 

Konfigürasyon ETS ile Yapılandırma 

ITR720-001 - KNX RF SICAKLIK, PARLAKLIK VE 

NEM SENSÖRÜ AÇIKLAMA 

 

BATARYA DEGISIMI 

Sensör, ETS kullanılarak parametrelendirilmesi gereken farklı 

seçenekler içerir: 

Sıcaklık Sensörü : 

• İletim frekansı: zamana veya sıcaklık değişimine göre 

• Aşırı ısınma veya aşırı soğutma durumları için alarmlar. 

• Sıcaklık sensörü kalibrasyonu. 

Parlaklık Sensörü : 

• İletim frekansı: zamana veya parlaklık değişimine göre. 

• Güneş Koruması veya Genel Koruma Alarmları. 

• Parlaklık sensörü kalibrasyonu. 

Bağıl Nem Sensörü : 

• İletim frekansı: zamana veya nem değişimine göre. 

• Yüksek veya düşük nem'e bağlı olarak alarmlar. 

• Nem sensörü kalibrasyonu. 

-> Bir (1) programlama butonu vardır (kontrol şekil 1). 

-> ETS5 ile programlama ve devreye alma. 

-> Çift yönlü iletişim. 

FONKSIYONLAR VE KARAKTERISTIK 

DEVREYE ALMA 

Sensör, ürünle birlikte verilen yapışkan şerit veya vidalarla istenen 

montaj lokasyonuna sabitlenmelidir. 

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. 

Not : Pili etkinleştirmek için plastik folyoyu çıkarın. 

KURULUM 

Programlama ve devreye alma ETS5 veya üstü ile yapılmalıdır. 

Sensörü devreye almak için aşağıdaki adımları izleyin: 

 Sensörü enerjilendirin. 

 Programlama butonuna bastıktan sonra LED acilacaktir. 

 Fiziksel adresi ve uygulama yazılımını cihaza yükleyin. 

 Programlama işlemi doğru yapıldıktan sonra LED sönecektir. 

Interra ITR720-001, KNX RF S-Moduyla kablosuz olarak çalışan 

sıcaklık, parlaklık ve bağıl nem sensörüdür. ITR720-001, çift yönlü KNX 

RF iletişim işlevselliği ile KNX bus kablolarına ihtiyaç olmadan        

konvansiyonel altyapılarda kullanmak için mükemmel bir çözüm sunar. 

KNX bus hattı ile iletişim, bir ITR750-002 KNX RF S-Modu medya 

bağlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 
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Fig. 2 

 Bir tornavida yardımıyla sensörün kapağını açın ve üst yuvaya        

yerleştirin. 

 Destek kapağını çıkarın ve ardından baskı devrenin bileşenlerine dikkat 

ederek pili çıkarın. 

GUVENLIK NOTLARI 

 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. 


