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Cihaz ITR750-001 

Güç Kaynağı 21 ~ 32 V DC 

Güç Tüketimi < X mA 

Kanal Sayısı RF-TP / TP-RF : 16 Kanal 

TP Grup Adresi 250 

TP Link 250 

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

RF Telegram Tekrarı 2 kere 

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

İletişim Çift Yönlü 

Koruma Sınıfı IP 20, Sınıf III 

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

Depolama (-15°C...65°C) 

Boyutlar 38x42x15 mm (HxWxD) 

KNX Bus Bağlantısı Bağlantı Terminali ile 

Sertifika KNX Sertifikası 

Konfigürasyon ETS ile Yapılandırma 

ITR750-001 - KNX RF E-MOD MEDYA  

BAĞLAYICI AÇIKLAMA 
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B 

C 

D 
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• ITR750-001, 16 RF veya TP bağımsız kanalla birlikte gelir. 

• Yapılandırma, ETS yazılımı kullanılarak yapılır. 

• ITR750-001 has : 

 A: KNX-TP standart bağlantı terminali. 

 B (TP prog): ETS ile devreye alma için yeşil / kırmızı LED butonu. 

 C: RF çalışma modu seçici anahtarı: 

✓ P : Link Programming. 

✓ R : Standart çalışma + Tekrarlayıcı fonksiyonu. 

✓ S : Standart çalışma. 

✓ E : Bir bağlantıyı slime. 

✓ EA : Bütün bağlantıları slime. 

 D: Kanal seçici (16 kanala kadar : 0, 1, 2, 3, 4, … F). 

 E (RF Prog): RF cihazlarını öğrenmek için Yeşil / Kırmızı LED butonu. 

FONKSİYONLAR VE KARAKTERİSTİK 

A-) TP Devreye Alma : 

Cihazın kurulumu ve devreye alınması için şu adımları izleyin: 

I) ITR750-001 medya bağlayıcısını KNX bus hattına bağlayın. 

II) Uygulama programına fiziksel adres ve parametre yapılandırmasını atayın. 

III) Programlama butonuna (B) kısaca basın. Yeşil LED sürekli yanacak ve cihaz 

ETS tarafından programlanmaya hazır hale gelecektir. Programlamadan 

sonra (30sn) LED kırmızı renkte yanıp sönecektir. 

IV) Programlandıktan sonra LED kapanacaktır. 

Interra ITR750-001, bir KNX-RF / KNX-TP medya bağlayıcısıdır. KNX RF 

Radyo frekans cihazları ile KNX TP Bus hattı arasında iletişimi sağlamak 

için çift yönlü ağ geçidi/arabirim olarak kullanılır. Telegramların radyo    

cihazlarından KNX-TP bus hattına veya tam tersi olacak şekilde iletilmesine 

izin verir. Aydınlatma, HVAC, perde / panjur kontrolü yapan cihazlar ve 

genel amaçlı cihazlar ile kullanılabilir 

B-) RF Öğrenme İşlemi : 

ITR750-001'i kablosuz bir cihaza bağlamak için şu adımları izleyin: 

I) Kanal seçiciyi (D) önceden ETS tarafından yapılandırılan ayara göre karşılık 

gelen ilgili konuma ayarlayın. RF cihazının programlanacağı kanalı seçin. 

II) Mod seçme anahtarını (C) "P" konumuna (bağlantı modu) getirin. 

III) LED butonu (E) yavaşça yeşil renkte yanıp sönecektir. 

IV) LED tuşuna (E) kısaca basın. Yeşil renkte hızla yanıp sönmeye başlayacaktır. 

Bu durumda  cihaz bir RF sensöründen veya aktüatörden RF sinyali almaya 

hazırdır. 

V) Bağlantı kodunu göndermek için, RF sensörün veya aktüatörün programlama 

talimatlarını izleyin. 

VI) Bağlantı başarılı olursa, LED butonu (E) 2 saniye boyunca sürekli yeşil yana-

cak ve ardından yavaşça yeşil renkte yanıp sönme durumuna dönecektir. 

VII) Mod seçme anahtarını (C) 'S' (normal çalışma) veya 'R' (normal + tekrarlayıcı) 

konumuna getirin. Her iki modda da LED butonu (E) yeşil olacaktır. 

DEVREYE ALMA 

B.1 - Bir RF Bağlantısını Silme (E) 

Bir bağlantının kısmen silinmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

I) Mod seçme anahtarını (C) "E" konumuna (bağlantı silme) getirin. LED butonu 

(E) sürekli olarak yeşil renkte olacaktır. 

II) LED butonuna (E) kısaca basın. Yeşil renkte hızla yanıp sönmeye 

başlayacaktır. Bu durumda  cihaz bir RF sensöründen veya aktüatörden RF 

sinyali almaya hazırdır. 

III) RF sensörünü veya aktüatörü silmek için ilgili talimatları uygulayın. 

IV) Silme başarılı olursa, LED butonu (E) kırmızı renkte beş kez yanıp sönecek ve 

ardından sürekli olarak yeşil renkte yanacaktır. 

B.2 - RF  Bağlantısını Tamamen Silme (EA: Sıfırlama) 

Tam bir silme işlemi yapmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir: 

I) Mod seçme anahtarını (C) 'EA' (Tümünü Sil) konumuna getirin. LED butonu 

(E) yeşil renkte hızla yanıp sönecektir. 

II) LED butonuna (E) 4 saniyeden daha uzun süre basın. 

III) Silme başarılı olursa, LED butonu (E) 4 saniye yeşil renkte olacak ve ardından 

hızla yanıp sönecektir. 


