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Cihaz ITR740-001 

Güç Kaynağı 1 batarya 3V CR2032  

Pil Ömrü > 8 yıl (kullanım <100 eylem/gün) 

Radyo Frekansı 868,3 MHz. KNX-RF ile uyumlu 

Kanal 5 

Uyumluluk RF-KNX  

Çalışma Modları 
Anahtar Aç/Kapa, Dimmer, Perde/Panjur 

Kontrol, Senaryo 

Kapsama Alanı Açık alanda 100 metreye kadar 

İletişim Çift yönlü 

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

Depolama (-15°C...65°C) 

Koruma Sınıfı IP 20, Sınıf III 

Renk Açık Gri 

Boyutlar 105 x 50 x 12mm (HxWxD) 

ITR740-001 - KNX RF UZAKTAN KUMANDA 

AÇIKLAMA 

Uzaktan kumanda, bağlama prosedürü sırasında çalıştırma modunu 

seçmek için 5 konumlu (Fig. 1'e bakın) bir kontrol anahtarına sahiptir: 

 Perde/Panjur Kontrol Modu : Perdeleri veya panjurları yukarı / aşağı 

hareket ettirin. 

 Anahtar Modu : Yükü açın / kapatın. 

 Standart Mod : Normal çalışma modudur. Aktüatör ile bağlantı 

prosedürünü yaptıktan sonra, ITR740-001 kontrol anahtarını bu 

konuma ayarlamak gerekir. 

 Dimleme Modu : Açma / kapatma ve aydınlatmayı dimleme. 

 Senaryo Modu : Aydınlatma ve / veya perde-panjurlarla senaryoları 

kaydetme ve geri çağırma (yukarı / aşağı hareket ettirme). 

BAĞLANTI PROSEDÜRÜ 

Interra ITR740-001, RF (KNX-RF ile uyumlu) aydınlatmalar ve perde / 

panjur aktüatörleri için bir uzaktan kumanda cihazıdır. Kumanda ile 5 

kanala kadar kontrol edebilmekte ve 5 farklı senaryo oluşturabilmekte-

dir. Ayrıca, tümünü aç ve tümünü kapat kontrolleri butonlar ile      

yapılabilmektedir. Bununla birlikte, senaryoları kaydetme ve geri    

çağırma, perde/panjurları yukarı-aşağı hareket ettirme, anahtar açma /

kapama ve aydınlatma dimleme gibi farklı işlevler mevcuttur. 

Fig. 1 

ITR710-001'den Bir Kanalı Bir Aktüatöre Bağlama 

ITR740-001'deki bir kanalı bir aktüatöre bağlamak için şu adımları takip 

etmek gerekir: 

a. Üretici tarafından verilen talimatlara göre aktüatörü bağlantı moduna 

ayarlayın. 

b. ITR740-001'in kontrol anahtarını istenen çalışma moduna ayarlayın: 1, 2 

veya 4. 

c. 1 saniyeden daha uzun süreliğine bağlanacak olan ITR740-001  

kanalından ON tuşuna basın. 

d. Üretici tarafından verilen talimatlara göre aktüatörün onayını kontrol 

edin. 

e. ITR740-001'in kontrol anahtarını 3 konumuna ayarlayın. 

ITR740-001'den bir senaryoyu bir aktüatöre bağlamak için şu adımları 

takip etmek gerekir: 

a. Üretici tarafından verilen talimatlara göre aktüatörü bağlantı moduna 

ayarlayın. 

b. ITR740-001'in kontrol anahtarını senaryo programlama modunda    

ayarlayın: 5. 

c. Kanal butonuna (A, B, C, D veya E) 1 saniyeden fazla süre basın. 

d. Üretici tarafından verilen talimatlara göre aktüatörün onayını kontrol 

edin. 

e. ITR740-001'in kontrol anahtarını 3 konumuna ayarlayın. 

ITR710-001'den Bir Senaryoyu Bir Aktüatör ile Bağlama 
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BATARYA DEGİSİMİ 

Cihazı radyo ekipmanı veya mikrodalgaların yakınında kullanmaktan 

kaçının. 

Kontrol ve ilgili alıcı arasında en az 2 m mesafe bırakın. 

ÖNERİLER 

Kapağı, bir tornavida yardımıyla iki tutamağın yuvalarına sokarak açın. 

Destek kapağını çıkarın ve baskı devrenin bileşenlerine dikkat ederek 

pili çıkarın. 

Pil uyarıldığında, verici her etkinleştirildiğinde ilgili mesajı ve "pil boş" 

mesajını gönderir. 

Fig. 2 

ÇALIŞMA 

Uzaktan kumanda çalıştırılmadan önce yukarıda bahsedilen yöntem-

lere göre alıcılara bağlanmalıdır (prosedür bağlantısı). 

Uzaktan kumanda, 5 farklı kanalı ve senaryoyu kontrol etmeye izin 

verir. 

Fig. 3 

Dimleme Fonksiyonu (Fig. 2) : 

Perde/Panjur Fonksiyonu (Fig. 2) : 

Anahtar Fonksiyonu (Fig. 2) : 

Senaryo Fonksiyonu (Fig. 3) : 

• Kısa Basma: Aşağı / yukarı adım hareketi. 

• Uzun Basma (>1 saniye): 3 dakika boyunca Yukarı / Aşağı hareket 

ettirin: 

 Bu süre zarfında kısa bir basma yapılırsa perde/panjur durdurulur. 

 3 dakika boyunca hiçbir butona basılmazsa, perde/panjur otomatik 

olarak durdurulur. 

 Perde yukarı hareket ediyorken, aşağı hareket tuşuna uzun basıldığın-

da perde hareket yönünü değiştirir. 

• Kısa Basma: Aydınlatmayı Açma / Kapatma. 

• Uzun basma (>1 saniye): Aydınlatma seviyesini artırma veya azaltma. 

• Kısa Basma: Yükü Açma / Kapatma. 

• Uzun Basma (2 saniye) : Farklı kanallarda ayarlanan değerlere göre bir 

senaryo kaydeder veya oluşturur. Batarya LED'i 2 saniye boyunca 

yanacak ve senaryo kaydedildikten sonra kapanacaktır. 

• Kısa Basma : Kaydedilmiş senaryo çağırılır. 

Tümünü Aç / Tümünü Kapat :  

Başka bir kanal gibi davranır. Bu kanaldaki bağlı cihazların 

ışıkları maksimumda açmalarını sağlar. 

Başka bir kanal gibi davranır. Bu kanaldaki bağlı cihazların 

ışıkları tamamen kapatmalarını sağlar. 

Bu iki butonu kullanmak için, bu kanalı daha önce açıklanan   

prosedüre göre (Anahtar modu) farklı cihazlara bağlamak               

gerekmektedir. 

Batarya LED’i : 

Klavye aktif çalışıyorken bu LED sürekli yanacaktır. Pilin 

azalma durumunda ise bunu belirtmek için sürekli yanıp 

sönecektir. 

Fig. 4 

2/2 


