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Bu yayın cihaz uygulamaları ile ilgili bilgileri ve 

kolaylık sağlayacak benzer uygulamaları 

içermektedir. Uygulamanın belirlediğiniz özellikleri 

karşılamasının garantisi sizin sorumluluğunuzdadır. 

INTERRA HİÇ BİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN VEYA 

DOLAYLI OLARAK, YAZILI VEYA SÖZLÜ, YASAL 

VEYA YASAL OLMAYAN, BELİRTİLEN ANCAK 

SINIRLANDIRILMAMIŞ BİLGİLERİN, KALİTE, 

PERFORMANS, SATILABİLİRLİK VE AMACA 

UYGUNLUĞUN BEYAN VEYA GARANTİSİNİ 

VERMEMEKTEDİR.  
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DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE 

 

En önemli amaçlarımızdan biri Interra ürünlerini başarıyla kullanmanız için size mümkün olan en iyi 

dokümantasyonu sunmaktır. Buna odaklanarak, ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için 

dokümantasyonumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Yayınlarımız, yeni değişiklikler yapıldığında en 

kısa sürede yeni version olarak güncellenecektir. 

 

Bu yayına ilişkin herhangi bir sorunuz veya fikriniz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz: 

E-mail: info@interra.com.tr 

Tel: +90 (216) 326 26 40  Fax: +90 (216) 324 25 03 

 

En Güncel Ürün Kullanım Kılavuzu 

Bu ürün kullanım kılavuzunun en güncel sürümünü edinmek için lütfen aşağıdaki adreste bulunan web 

sitemizi ziyaret edin: 

http://www.interra.com.tr 

Herhangi bir dökümanın sağ alt köşesinde bulunan literatür numarasını inceleyerek bir Interra 

belgesinin sürümünü öğrenebilirsiniz. 

Notasyonun ilk iki harfi, belge türüdür. Takip eden numaralar, belgenin oluşturulma tarihi ve son harf 

ise sürümüdür (örneğin, PM170921001A, 21/09/17 tarihinde oluşturulan bir ürün kullanım kılavuzunun 

A versiyonudur). 

  

mailto:info@interra.com.tr
http://www.interra.com.tr/
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1.) ÜRÜN AÇIKLAMASI 

ITR901-001 Interra KNX IP Yönlendiricisi, KNXnet/IP ana hat ve KNX TP alt hattı arasında çift yönlü bir veri iletim bağlantısı 

sağlamak için bir KNX hat/alan bağlayıcısı gibi çalışır. Ana hat ve alt hat birbirlerine galvanik izolasyon ile bağlanmıştır. 

ITR901-001 cihazı KNX TP hat bağlayıcısı olarak kullanıldığında birçok KNX TP hattını, KNX TP bölge bağlayıcısı olarak 

kullanıldığında ise birçok TP bölgelerini veya farklı KNX TP sistemlerini IP üzerinden Ethernet, Internet, Backbone altyapısı 

aracılığıyla birbirine bağlayabilmektedir. 

Telegramların filitrelenmesi, cihazın kurulum hiyerarşisindeki durumuna(fiziksel adresli telegramlar) ve grup iletişimi için 

dahili filitre tablolarına(grup adresli telegramlar) bağlı olarak yapılır. 

ITR901-001 cihazı ETS programı aracılığıyla kendisi için hiç KNX iletişim objesi olmayan bir KNX programlama arabirimi 

olarak kullanılabilmektedir. Bir bilgisayarın KNX TP bus hattına bağlantısı Ethernet/Internet üzerinden sağlanabilir. 

Tünelleme ve yönlendirme işlevler için 4 tünelleme adresine kadar kullanılabilmektedir. Sorun giderme ve devreye alma 

işlemlerini kolaylaştırmak için, manuel fonksiyon kısa süreli telegram filitresi kapatması ve özel yönlendirme / tekrarlama / 

onay ayarları kullanılabilir. Kullanışlı bir web önyüzü ile bus yoğunluğu tarihçesi izlenebilir, bir network ağına bağlı ITR901-

001 tespit edilebilir ve IP üzerinden firmware güncellemesi yapılabilmektedir. 
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1.1.) Ön Panel 

 

 

Şekil 1: Panelin Önden Görünüşü 

 

LED BUTON / KONEKTÖR 

1. Durum IP A. Ethernet Konektörü 

2. Bus Durum KNX TP B. Fonksiyon Butonu 

3. Telegram Trafik IP C. Programlama Butonu 

4. Telegram Trafik KNX TP D. KNX TP Konektörü 

5. Grup Adres(GA) Yönlendirmesi (0....13)  

6. Fiziksel Adres(PA) Yönlendirmesi  

7. Programlama  

 

Tablo 1 : LED ve Butonların Açıklamaları 

 

Yukarıdaki şekilde cihazın önden görünüşü gösterilmiştir. Tabloda ise cihazın üstündeki göstergeler ve özellikler 

açıklanmıştır. 

  

A 

2 

B 

C D 

4 

6 

1 

3 

5 

7 
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1.2.) LED Göstergeleri 

 

NUMARA LED RENK AÇIKLAMA 

1 Durum IP(Ana Hat) 

Yeşil IP Hattı Aktif 

Kırmızı Manuel Fonksiyon Aktif 

Kapalı IP Bağlantısı Yok 

2 
Bus Durum KNX TP 

(Alt Hat) 

Yeşil Alt Hat Aktif 

Kapalı Alt Hat Bağlı Değil 

3 
Telegram Trafik IP 

(Ana Hat) 

Yanar Söner Yeşil 
Telegram Trafik Yoğunluğu Göstergesi (10Mbit/s 

hızlara kadar) 

Yanar Söner Kırmızı İletim Hatası 

Kapalı Telegram Trafiği Yok 

4 

Telegram Trafik KNX 

TP 

(Alt Hat) 

Yanar Söner Yeşil Telegram Trafik Yoğunluğu Göstergesi 

Yanar Söner Kırmızı İletim Hatası 

Kapalı Telegram Trafiği Yok 

5 
Grup Adres 

Yönlendirmesi 

Yeşil Filitre Tablosu Aktif 

Turuncu Hepsini Yönlendir 

Kırmızı Hepsini Blokla 

Kapalı 
Ana Hat ve Alt Hat Grup Adresi Telegramı 

Yönlendirmesi Farklı 

6 
Fiziksel Adres 

Yönlendirmesi 

Yeşil Filitreleme Aktif 

Turuncu Hepsini Yönlendir 

Kırmızı Hepsini Blokla 

Kapalı 
Ana Hat ve Alt Hat Fiziksel Adres Telegramı 

Yönlendirmesi Farklı 

7 Programlama 

Kırmızı Programlama / Boot Modu Aktif 

Yanar Söner Kırmızı IP Bağlantısı Yok 

Kapalı Programlama / Boot Modu Aktif Değil 

 

Not: Cihaz, fiziksel adresi x.y.0 olmayan bir IP yönlendiricisi olarak kullanılırsa, tablo 1’deki 6 numaralı “Fiziksel Adres 

Yönlendirmesi” isimli LED, yukarıda anlatıldığı gibi çalışmaz. 
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1.3.) Devreye Alma 

Cihazın varsayılan ayarlar şu şekildedir :  

➢ Bütün telegramlar bloklanacaktır çünkü filitre tablosu varsayılan ayarlarda tanımlı değildir. 

➢ Manuel fonksiyon kapatma zamanlaması 120 dk’dır. 

➢ Fiziksel adresi 15.15.0’dır. 

➢ Cihazı asla 230 V gerilime asla maruz kalmamalıdır. 

 

 

 

Şekil 2: Bağlantı Şeması 

 

1.4.) Cihazın Genel Özellikleri 

➢ ITR901-001 KNX IP Yönlendiricisi 240 byte APDU uzunluğuna kadar büyük telegramları destekler. 

➢ ITR901-001 ortak bir TP hattı / alan bağlayıcısının yerini alır. En büyük avantajı KNX IP'yi hızlı bir KNX omurga ortamı 

olarak kullanmaktır (hatlar ve alanlar arasında telegramlar göndermek için). 

➢ ITR901-001 harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. 

➢ ETS bağlantı arabirimine IP tünellemesi sağlar(devreye almayı ve görüntülemeyi sağlayan diğer programlar içinde) 

ve ek tünelleme adresleri ETS ile kullanılan adres ile aynı değillerdir. 4 farklı tünelleme bağlantısı her biri için farklı 

adreslerle paralel olarak gerçeklenebilir. 

➢ ACK tarafından gönderilecek mesajların gönderimi ETS üzerinden konfigüre edilebilirdir. 

Ethernet 

KNX TP 
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➢ Cihaz alt hatta IACK yanıtı olmadığında, mesajları üç kere kadar tekrarlayabilir. Tekrarlamalar, ETS üzerinden 

Fiziksel adres Telegramları ve Grup adres telegramları için yapılandırılabilir (sorun giderme kolaylığı). IACK 

yanıtından sonra tekrarlama yapılmaz ve IACK / BUSY hata mekanizması normale döner. 

➢ Konfigüre edilebilir askıya alma süresi sonunda çalışma zamanı telegram filtrelemesine geri dönmek için otomatik 

işlev vardır. Bu, filtrelemenin yeniden etkinleştirilmesinin unutlmasını engeller. 

➢ Bir ETS konfigüre edilebilir zaman periyodu için, telegram filtrelemesini sadece cihaz ön panelindeki bir butona 

basarak kapatabilirsiniz. Ek bir ETS yüklemesi yapmadan, filtreleme işlemi askıya alınır. Bu, hızlı tanılamayı 

çalıştırmak için sahada gereklidir. 

➢ Telegram filitrelemesini geçici olarak askıya almak, devreye alma ve hata ayıklamayı kolaylaştırır. ETS üzerinden 

yükleme yapmadan diğer hatlara geçici erişim mümkün hale gelir. 

➢ Cihazı bir IP ağında olduğunu tespit edebilmek icin UPnP özelliği mevcuttur. Bu, yalnızca topoloji açısından uygun 

bir network kurulumu olduğunda gözlemlenebilir. KNXnet/IP kullanımıyla ETS haberleşme arabirim cihazını tanır. 

➢ Firmware güncellemesi web tarayıcı üzerinden yapılabilir. Web önyüzü cihazı program butonuna gerek kalmadan 

program moduna alır. 

➢ Yüksek bus yoğunluğuna sahip ağlarda, dahili haberleşme tampon(buffer) miktarı, adresleme aralıklarını iletişim 

katmanında düzgünleştirir. 

➢ ITR901-001 cihazının database dosyaları ETS4 ve sonrası için uyumludur. 

➢ ITR901-001 KNXnet / IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, UPnP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP ve AutoIP protokollerini 

destekler. 

 

2.) KNXNET / IP 

ITR901-001 bir KNX IP yönlendiricisidir ve KNX IP yönlendiricileri bilindiği gibi TP hat bağlayıcılarına çok benzemektedir. 

Tek fark, ana hat olarak IP haberleşme ortamını ve KNXnet/IP protokolünü kullanırlar. Bununla birlikte, KNX uç cihazları IP 

üzerinden direkt entegre olabilmektedirler. Bu, etherneti gerçek bir KNX ortamı haline getirir. KNX standartlarına göre, KNX 

telegramları kapsüllenerek IP telegramları içersinde de gönderilebilmektedir. 

Ethernet ağları ilaveten internet, KNX telegramlarını yönlendirmede veya tünelleme de kullanılabilir. 

Bu şekilde, IP arabirimleri ve IP yönlendiricileri USB veri arabirimlerine ve TP hattı / alan / omurga bağlayıcılarına bir 

alternatiftir. İkinci durumda, normal TP omurgası hızlı bir Ethernet tabanlı hat ile değiştirilir.

2.1) IP Tünellemesi 

İnternet Protokolünün (IP) varlığı KNXnet / IP protokolünün tanımlanmasını sağlamıştır. KNXnet / IP, ETS (KNXnet / IP 

Tünelleme) ve / veya denetleme sistemi ve KNX kurulumu arasında noktadan noktaya bağlantı olanağı sunar. KNXnet / IP 

cihaz yönetimi, KNX ağı üzerinden KNXnet / IP cihazının tüm ağ yapılandırması için gereken süreyi kısaltmasını mümkün 

kılar.

2.3) IP Yönlendirmesi 

IP Yönlendirme, KNX hatlarının ve alanlarının KNXnet / IP üzerinden IP ağ veya ağlarına  bağlanmasıdır. IP ağlarında KNXnet 

/ IP Yönlendirmesi, KNXnet / IP yönlendirici iletişiminin yolunu tanımlar. 
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2.4) IP Bootloader / Boot Modu 

IP bootloader işlevi, flash bellek içeriğini tamamen yeniden yazmak için kullanılır ve sadece basit bir uygulama yüklemesi 

değildir. Hem iletişim yığını hem de uygulama yazılımı yüklenir. Yükleme aracı, ETS'den bağımsız ayrı bir araçtır. 

IP üzerinden firmware güncelleme prosedürü bir Web ön uç tarafından yürütülür ve süreci hızlandırmak için özel mesajlar 

kullanır. İçeriklerin korunması için şifreleme yapılır. 

Not : Boot mod’a girmek IP bootloader fonksiyonunu aktif etmekle aynıdır. 

 

3.) İŞLEVSEL AÇIKLAMA 

ITR901-001 KNX IP yönlendirici cihazı network kurulumlarında KNX IP alan bağlayıcısı veya hat bağlayıcısı olarak 

kullanılabilir. Fabrika çıkış ayarlarıyla cihaz böyle çalışmaktadır.

 

3.1) IP Bağlayıcı Kullanımı 

ITR901-001, fiziksel adresleri hedef adres olarak kullanan telegramları (örneğin devreye alma sırasında) aldığında, alıcının 

fiziksel adreslerini kendi fiziksel adresi ile karşılaştırır ve telegramları yönlendirip yönlendirmeyeceği konusunda karar verir. 

ITR901-001, grup adreslerini hedef adres olarak kullanan telegramları aldığında, parametre ayarlarına uygun olarak tepki 

verir. Fabrika çıkış ayarlarıyla normal çalışma sırasında, ITR901-001 sadece grup adresleri filtre tablosuna girilen telegramları 

yönlendirir. 

Eğer ITR901-001 bir telegram yönlendirirse ve buna dair onaylama almazsa, ya da bir bus cihazı iletim hatası tespit ederse, 

bağlayıcı 3 kere kadar telegramları tekrarlar(ETS tarafından ayarlanan ilgili parametreye bağlı olarak). “Repetitions if errors...” 

parametreleri ile, bu fonksiyon her bir hat için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Önerilen kullanımı ise fabrika çıkış parametre 

ayarlarıyladır. 

IP bağlayıcı IEEE802.3. standardına göre 10/100 BaseT ağlarında kullanım için tasarlanmıştır. AutoSensing fonksiyonu ile 

baud rate(10 Mbit veya 100 Mbit) ataması otomatik olarak yapılabilmektedir. IP adresi bir DHCP serverdan alınabilir. Bunun 

için, ETS otomatik IP atama ayarlaması yapılmalıdır. Cihaz bir DHCP server bulamazsa AutoIP prosedürü başlatır ve otonom 

olarak IP atamasını yapar. Cihazın başlangıçta aldığı IP adresi(DHCP veya AutoIP yoluyla) bir dahaki açılışa kadar(Enerjinin 

gitmesi veya yeniden programlama kaynaklı) korunur. Sabit bir atama yapılmak istenirse IP adresi için(ilaveten Subnet Mask 

ve Standart gateway ataması) ETS’den ayarlama yapılabilmektedir. 

Not : ETS uygulumaları kaldırma prosedürü açısından bir destek sunmamaktadır. 

 

3.2) IP Network 

ITR901-001 cihazı, TP networkünden IP networküne veya tam tersi olacak şekilde telegramları KNXnet/IP protokol 

spesifikasyonuna uygun olarak gönderir. Fabrika çıkış ayarlarına göre bu telegramlar çoklu yayın telegramları olarak 3671 

numaralı porta çoklu yayın “224.0.23.12” IP adresi vasıtasıyla gönderilir. Bu çoklu yayın IP adresi(224.0.23.12) KNXnet/IP 

için, IANA ile uyumlu oılarak KNX kurumu tarafından tanımlanmıştır. Uygulamalarda bu tanımlanmış adresin kullanılması 

önerilmektedir. Sadece mevcutta olan bir network sebebiyle bu adres değiştirilebilir. Bu da bölüm 4.3 KNX Çoklu Yayın 

Adresi başlığında anlatılmıştır. 
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Anahtar Notlar :  

➢ Birbiriyle IP üzerinden iletişim kurması amaçlanan tüm KNX IP cihazlarının aynı IP çoklu yayın adresine sahip olması 

gerekir. 

➢ Çoklu yayın IP adresinin (224.0.23.12) network tipine ve network cihazlarının ayarlarına bağlı olarak değiştirilme 

ihtiyacı olabilmektedir. 

➢ IGMP(Internet Group Management Protocol) IP konfigürasyonu yapmak ve çoklu yayın grup ilişkisi kurmak için 

kullanılır. 

➢ IP adresi, IP iletişim tarafından değiştirilirse, ETS'nin artık cihazı tanıyamayacağı ve bağlantının sürdürülemeyeceği 

durumu ortaya çıkabilir (tünelleme IP adreslerini kullanır). 

➢ IP adresinin değiştirilmesi için ve cihazı yeniden başlatma tetiklemesi için TP tarafının kullanılması önerilmektedir. 

➢ IP adresi atanmasında bir problem ile karşılaşırsanız lütfen network admininden yardım talep ediniz. 

➢ Topolojiye göre, tünelleme adresleri daima alt hat adresleri aralığında atanmalıdır. Tünelleme için ek fiziksel 

adresler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölüm 5.5’e bakınız. 

➢ Programlamada kullanılan cihazdan farklı bir programlama hattındaki cihazlar, doğru topolojinin kullanılması ile 

bağlantılı olabilirler. 
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3.3) KNX Network Kurulumu: 

Bir KNX networkündeki hat bağlayıcı fonksiyonelitesi için, ITR901-001 cihazı bir hat bağlayıcısının doğru fiziksel 

adreslerini(X. Y. 0, 1 ≤ X & Y ≤ 15) kullanmalıdır. ETS’de 225 ayrı adres(1.1.0 ‘dan 15.15.0’a kadar) tanımlanabilmektedir. 

Bir KNX networkündeki alan bağlayıcı fonksiyonelitesi için, cihaz bir alan bağlayıcısının doğru fiziksel adreslerini (X.0.0, 1 ≤  

X ≤ 15) kullanmalıdır. ETS’de 15 ayrı alan tanımlanabilir.  

ITR901-001, her iki amaç için bir KNX sisteminde kullanıldığında, sadece ITR901-001'in bir hat bağlayıcısı olarak 

kullanıldığında, bir serbest adresleme alanından atanmış bir hat bağlayıcı adresine sahip olduğundan emin olunmalıdır. 

Aşağıdaki şekil KNX hatları ve KNX alanları için ITR901-001 cihazının yönlendirici topolojisini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Interra KNX IP Yönlendiricisi Ağ Topolojisi 

  

Örnek: Eğer adresi 1.0.0 olan bir IP yönlendirici, omurga üzerinde zaten mevcutsa, 1.X.0 adresli IP yönlendiricisi, 1≤X≤15 

buraya bağlanamaz. Hatta, 1.0.0 IP bağlayıcısının alt satırında adresi 1.1.0 olan hat bağlayıcısı olmasa bile bağlanamaz. 

Tersi durumda, adres 1.1.0 adresli bir hat bağlayıcı zaten varsa, adresi 1.0.0 olan IP yönlendirici bağlanamaz.

IP Backbone 

TP Line 

TP Area TP Area 

1.0.0 1.X.0 2.0.0 3.1.0 

1.1.0 1.2.0 

Main Line 

Subline Subline 
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3.4) Programlama 

İstenilen fiziksel adresin yüklenmesi için veya bir ETS konfigürasyonu yüklenmesi için ilk olarak programlama butonuna 

basılması gerekmektedir. Butona basıldığında cihaz programlama moduna geçiş yapar. Program LED’inin yanması 

programlama modunun aktif olduğunu gösterir. Programlama modu aktif olduğunda ETS cihazın durumunu yükleme 

yapmaya hazır olarak tanır. 

Not: Programlama LED’inde yanar-söner kırmızı ışık görülürse ethernet kablosunun uygun şekilde takılmadığı anlaşılmalıdır. 

Not: Boot modunda olunsa dahi programlama butonuna basıldığında, programlama LED’i ve programlama modu açılacaktır. 

Tekrar basıldığında ise programlama LED’i ve programlama modu kapanır. 

 

3.4.1) Fiziksel Adres Ataması 

Cihazı devreye almak için KNX veri yolu sistemine bir arabirim bağlantısı (IP, USB) gereklidir. Cihaz bireysel fiziksel adres 

15.15.0 ile birlikte verilir. KNX ürün veritabanı dosyası (ETS4 ve üstü için mevcuttur) Interra web sitesinden ve KNX Çevrimiçi 

Kataloğu'ndan indirilebilir. 

ETS ile istenen fiziksel adres ETS'nin özellikler penceresinden yararlanılarak cihaza atanabilir. Program Butonuna bastıktan 

ve ETS yüklemesini başlattıktan sonra cihaz kendini yeniden başlatır. 

 

 

Şekil 4: ETS Özellik Penceresi 

 

Not: KNX Fiziksel adresleri ETS bireysel adresleriyle aynıdır. KNX organizasyonu bu 2 terimi alternatifli olarak 

kullanmaktadır. 
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3.5) Fonksiyon Butonu 

Fonksiyon butonu ITR901-001’un özel fonksiyonlarından manuel fonksiyon, fabrika ayarlarına dönüş ve boot mode 

fonksiyonlarını aktif eder.  

Fonksiyon butonuna basıldığında zaman/numara/durum özelliklerine bağlı olarak kullanılacak özel fonksiyonlar değişir.

 

3.5.1) Manuel Fonksiyon 

Fonksiyon butonunun oldukça kısa bir basılması (yaklaşık 3 sn) normal çalışma sırasında manuel fonksiyonu etkinleştirir. 

Butona ikinci bir kısa basma yapıldığında, Manuel Fonksiyon Kapatma süresi dolmadan önce devre dışı bırakılabilir. 

Manuel Fonksiyon aktif olduğunda, tüm Fiziksel adres telegramları veya tüm Grup adres telegramları veya her ikisi de 

filtrelenmeden cihazdan geçer. 

Kapatma süresi geçtikten sonra ITR901-001 otomatik olarak normal çalışmaya geri döner. Manuel Fonksiyonu 

yapılandırmak ve Kapatma zamanını ayarlamak için, 4.1 Genel bölümünde gösterildiği gibi Genel sekme parametresi 

kullanılmalıdır. Manuel Fonksiyondan normal çalışmaya geçtikten sonra en son yüklenen parametre ayarı / filtre tablosu 

girişleri tekrar aktif olur. 

 

3.5.2) Fabrika Ayarlarına Dönüş 

Fonksiyon butonunun uzun bir süre basılması(≈ 15 sn) kısa bir süre sonra ikinci bir basmayla(bir kaç saniye) “Fabrika 

Ayarlarına Sıfırlama” işlemini yürütür. İlk basıştan sonra LED ekran farklı yanar(bkz. Tablo 3). İkinci basıştan sonra tüm 

parametreler fabrika çıkış ayarlarına (fiziksel grup adresi dahil) döndürülecektir. Ardından, LED'ler normal ekranı tekrar 

gösterir. 

Boot Modu etkin olduğunda, Fonksiyon butonu fabrika çıkış ayarlarına döndürmeyi farklı bir şekilde yürütür. Butona yaklaşık 

beş saniye basıldıktan sonra LED'ler yeşil renkte yanar. İkinci basıştan sonra (yaklaşık iki saniye), parametreler fabrika 

varsayılan ayarlarına döner (fiziksel adres dahil) ve LEDler yeniden boot modunun aktif olduğunu gösterir. 

 

3.5.3) Boot Mode Aktifleştirilmesi 

Boot modunun aktifleştirilmesi için firmware güncelleme işlemi yapılmak zorundadır. Bu işlem boyunca fonksiyon butonuna 

basılmış ve boot moduna geçiş yapılmış olmalıdır. (Bölüm 5.4’e bakınız). Aşağıda gösterilen tablolardaki numaralar Tablo 1 

referans alınarak yazılmıştır.
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3.5.4) LED Durum Göstergesi 

NUMARA LED RENK AÇIKLAMA 

1 Durum IP Turuncu Bağlantı yoksa LED kırmızı yanar. 

2 Bus Durum KNX TP Yeşil  

5 
Grup Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

6 
Fiziksel Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

 

Tablo 2 : Manuel fonksiyon LED durumları 

 

NUMARA LED RENK AÇIKLAMA 

1 Durum IP Turuncu Bağlantı yoksa LED kırmızı yanar. 

2 Bus Durum KNX TP Turuncu  

5 
Grup Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

6 
Fiziksel Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

 

Tablo 3 : Butona ilk kez basıldıktan sonra Fabrika ayarlarına dönüşe dair LED durumları 

 

NUMARA LED RENK AÇIKLAMA 

1 Durum IP(Ana Hat) Yeşil  

2 
Durum KNX TP 

(Alt Hat) 
Yanar Söner Yeşil  

3 
Telegram Trafik IP(Ana 

Hat) 
Yanar Söner Yeşil 2 numaralı LED ile aynı tempoda yanıp sönmez. 

7 Programlama Kırmızı  

 

Tablo 4 : Boot modu için LED durumları 
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4) ETS DATABASE PARAMETRELERİ 

Bu bölümde ele alınmış olan bütün görseller ITR901-001 cihazının ilgili ETS konfigürasyon sayfalarından alınıp açıklanmıştır. 

Cihaz database dosyası daha öncede belirtildiği gibi ETS4 ve sonrası ile uyumludur. 

 

4.1) Genel 

ETS4 ile yapılan bir yüklemede eğer host adı değiştirilirse, cihazın manuel olarak yeniden başlatılması bu değişikliğin önüne 

geçer. 

 

 

Şekil 5 : General Sekmesi Parametreleri 

 

4.1.1) Parametrelerin Listesi 

PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Host name Bu alana cihazın adını girmek ETS, 

windows network ve KNXnet/IP 

görselleştirme sistemleriyle kolaylıkla 

arama yapılmasını sağlar. 

30 karakter kadar isimlendirme 

(KNX IP Router) 

Slow tunnelling connections 

support 

Tünelleme bağlantılarını yavaşlaştırmayı 

sağlar. 

yes 

no 

Switch-off time for Manual 

Function 

Belirli süre bittikten sonra manuel 

fonksiyon otomatik olarak kapatılır. 

10 mins 

1 hour 

4 hours 

8 hours 

Manual Function Manuel fonksiyon aktif iken telegram 

yönlendirmesi için bu ayarlar 

belirlenebilir. 

disabled 

dass all telegrams 

pass all Physical address telegrams 

pass all Groups address telegrams 

pass all telegrams 
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4.2) IP Konfigürasyonu 

Bir ETS program yüklemesi yapıldıktan sonra IP adresleri güncellenmez. Bu sebeple, IP konfigürasyon verilerinin 

güncellenmesi için manuel olarak cihazı yeniden başlatmak gerekmektedir. 

 

 

Şekil 6 : IP Yapılandırma Sekmesi Parametreleri 

 

4.2.1) Parametrelerin Listesi 

PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER  

HTTP Port 2 resmi sistem portundan biri seçilmelidir. 80 

8080 

DHCP DHCP kullanılıyorsa başka IP parametresi 

ayarlanmasına gerek yoktur. 

do not use 

use 

IP address*¹ Her bölüm 1 byte olduğundan 0 ile 255 arasında 

değerler girilerek ayarlama yapılmalıdır. 

0-255.0-255.0-255.0-255 

[0.0.0.0] 

Subnet mask*¹ Her bölüm 1 byte olduğundan 0 ile 255 arasında 

değerler girilerek ayarlama yapılmalıdır. 

0-255.0-255.0-255.0-255 

[0.0.0.0] 

Default gateway*¹ Her bölüm 1 byte olduğundan 0 ile 255 arasında 

değerler girilerek ayarlama yapılmalıdır. 

0-255.0-255.0-255.0-255 

[0.0.0.0] 

DNS server*¹ Her bölüm 1 byte olduğundan 0 ile 255 arasında 

değerler girilerek ayarlama yapılmalıdır. 

0-255.0-255.0-255.0-255 

[0.0.0.0] 

 

*¹ Bu parametre, DHCP parametresi “do not use” olarak ayarlandığında görülebilir. 
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4.3) KNX Çoklu Yayın Adresi 

KNXnet / IP için çoklu yayın adresi 224.0.23.12, IANA ile bağlantılı olarak KNX organizasyonu tarafından tanımlanan adrestir. 

Bu adresi sadece mevcut ağ nedeniyle gerekli olduğunda değiştirmelisiniz aksi halde cihazı fabrika çıkış ayarlarında 

kullanmalısınız. 

Devreye alma sırasında, birbiriyle IP üzerinden iletişim kurmak için kullanılan tüm KNX IP cihazlarının aynı çoklu yayın 

adresini kullandığından emin olunmalıdır. Yeni bir çoklu yayın adresini yükledikten sonra manuel yeniden başlatmanın 

yapılması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 7 : KNX Çoklu Yayın Adres Sekmesi Parametreleri 

 

PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

System multicast Sistem çoklu yayın adresi default 224.0.23.12’dir. 

Eğer default adres kullanılmayacaksa manuel 

olarak ayarlama yapılmalıdır. 

do not use 

use 

Byte 1*¹ 

 

Sistem çoklu yayın adresi default olarak 

kullanılıyorsa bu değer 224, eğer manuel 

ayarlanacaksa bu değer 239 olur. Başka değer 

verilemez. 

224(Sistem) 

239 

Byte 2*¹ 

 

Sistem çoklu yayın adresi kullanılmıyorsa manuel 

olarak ayarlanmalıdır. 

0 (0-255) 

Byte 3*¹ 

 

Sistem çoklu yayın adresi kullanılmıyorsa manuel 

olarak ayarlanmalıdır. 

0 (0-255) 

Byte 4*¹ 

 

Sistem çoklu yayın adresi kullanılmıyorsa manuel 

olarak ayarlanmalıdır. 

0 (0-255)  

 

*¹ Bu parametre, “System multicast” parametresi “do not use” olarak ayarlandığında görülebilir. 
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4.4) Ana Hat (IP) 

Fiziksel adres telegramları ve grup adres telegramları için “hepsini ilet” ayarı yalnızca test amaçlı kullanılmalıdır. Lütfen normal 

çalışma için bu ayarı kullanmayınız.

 

 

Şekil 8 : Ana Hat(IP) Sekmesi Parametreleri 

 

PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Telegram routing block: Hiç bir telegram yönlendirilmez. 

filter: Filitreleme tablosuna girilen  

telegramlar yönlendirilir. 

route: Bütün telegramlar yönlendirilir. 

configure: Aşağıda açılacak olan alanlardan 

manuel olarak ayarlama yapılmalıdır. 

Group: filter, Physical: block 

Group and Physical: filter 

Group: route, Physical: filter 

Group and Physical: route  

configure 

Group telegrams : 

Main group 0...13*¹ 

transmit all: Grup telegramlarının(ana grup 0...13) 

tamamı yönlendirilir. 

block: Grup telegramlarının(ana grup 0...13) 

tamamı bloklanır. 

filter: Grup telegramları (ana grup 0...13) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Group telegrams : 

Main group 14...31*¹ 

transmit all: Grup telegramlarının(ana grup 

14...31) tamamı yönlendirilir. 

block: Grup telegramlarının(ana grup 14...31) 

tamamı bloklanır. 

filter: Grup telegramları (ana grup 14...31) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams 

 

transmit all: Fiziksel adres telegramların tamamı 

yönlendirilir. 

block: Fiziksel adres telegramların tamamı 

bloklanır. 

filter: Fiziksel adrese bağlı olarak fiziksel adres 

telegramları yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 
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4.5) Alt Hat (KNX TP) 

Fiziksel adres telegramları ve grup adres telegramları için “hepsini ilet” ayarı yalnızca test amaçlı kullanılmalıdır. Lütfen normal 

çalışma için bu ayarı kullanmayınız.

 

Şekil 9 : Alt Hat(KNX TP) Sekmesi Parametreleri 

 

PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Telegram routing block : Hiç bir telegram yönlendirilmez. 

filter : Filitreleme tablosuna girilen  

telegramlar yönlendirilir. 

route : Bütün telegramlar yönlendirilir. 

configure : Aşağıda açılacak olan alanlardan 

manuel olarak ayarlama yapılmalıdır. 

Group: filter, Physical: block 

Group and Physical: filter 

Group: route, Physical: filter 

Group and Physical: route  

configure 

Group telegrams : 

Main group 0...13*¹ 

transmit all : Grup telegramlarının(ana grup 0...13) 

tamamı yönlendirilir. 

block : Grup telegramlarının(ana grup 0...13) 

tamamı bloklanır. 

filter : Grup telegramları (ana grup 0...13) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all 

(not recommended) 

block 

filter 

Group telegrams : 

Main group 14...31*¹ 

transmit all : Grup telegramlarının(ana grup 

14...31) tamamı yönlendirilir. 

block : Grup telegramlarının(ana grup 14...31) 

tamamı bloklanır. 

filter : Grup telegramları (ana grup 14...31) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all 

(not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams 

 

transmit all : Fiziksel adres telegramların tamamı 

yönlendirilir. 

block : Fiziksel adres telegramların tamamı 

bloklanır. 

filter : Fiziksel adrese bağlı olarak fiziksel adres 

telegramları yönlendirilir. 

transmit all 

(not recommended) 

block 

filter 
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PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Physical telegrams : 

Repetition if errors on 

subline 

Alt hatta oluşan bir iletim hatasından sonra  

(Ör: Alıcı yok) Fiziksel telegramlar : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Group telegrams : 

Repetition if errors on 

subline 

Alt hatta oluşan bir iletim hatasından sonra(Ör: 

Alıcı yok) Grup telegramları : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Telegram confirmation on 

subline  

if routed : IP ana hattına yönlendirilen telegramlar 

alt hattaki ACK tarafından onaylanır. 

always : Alt hattaki her bir telegram bir ACK 

tarafından onaylanır. 

if routed 

always 

Send confirmation on own 

telegrams 

yes : Alt hatta gönderilen telegramlar eklenmiş 

ACK tarafından onaylanır. 

no : ACK onaylaması yok. 

yes 

no 

Configuration from subline 

(KNX TP) 

Eğer cihaza bir ETS yüklemesi yapılması 

bloklanmış ise yalnızca IP ana hattı üzerinden 

gerçekleşebilir. 

allow 

block 

 

 

5.) WEB ÖNYÜZÜ 

Web önyüzü, ITR901-001’in aktif cihaz parametrelerini (HTTP portu, IP adresi, MAC adresi,…) okumak, ürün yazılımını 

güncellemek ve (ek)tünelleme adreslerini ayarlamak için kullanılabilir. Bir KNX ağının belirli bir ITR901-001 cihazını 

tanımlamak için Programlama LED / Program Modu, Programlama Butonuna basmadan uzaktan çalıştırılabilir. 

Not: Boot moddan normal çalışma moduna tekrar geçiş yapmak için firmware güncelleme prosedürünü işletmek 

gerekmektedir.

 

5.1) Cihazın Web Önyüzüne Erişim 

Cihaza erişmenin üç yolu vardır. Microsoft Windows UPnP network aygıtı gibi (Windows7 veya üstü) veya bir web tarayıcısı 

ile erişilebilir. Bir web tarayıcısı tarafından erişim için, IP adresi veya MAC adresi, HTTP portuyla birlikte bilinmelidir. 

Tarayıcının URL çubuğu ile IP adresi ve MAC adresinin nasıl kullanılacağı aşağıda ki başlıklarda açıklanmaktadır. 

 

Not 1 : Web tarayıcısı üzerinden erişim için ETS üzerinden ayarlanan(veya fabrika çıkış ayarında) HTTP portu kullanılmalıdır. 

Not 2 : Cihaz resmi olan 2 sistem portunu(80 ve 8080) da kullanabilmektedir. 

Not 3 : Fabrika çıkış HTTP portu 8080’dir. 
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5.1.1) Windowsn Network UPnP üzerinden Erişim 

UPnP network fonksiyonu etkinleştirildiğinde (windows ayarlarından), Windows Networkünde ITR901-001 belirir. Cihaz 

ikonuna bir tıklama, web önyüzünü standart web tarayıcısı ile açar. Eğer cihaz bir UPnP network cihazı olarak görünmüyorsa, 

manuel yeniden başlatma yapılmalıdır. Bundan sonra, cihaz network cihazları listesinde görünür hale gelir. 

 

5.1.2) IP Adresi Üzerinden Erişim 

IP adresi ve HTTP portu (80 veya 8080) bilindiğinde, bu bilgi bir web tarayıcısı tarafından ITR901-001’in Web önyüzüne 

erişmek için yeterlidir. Aktif IP adresi, ETS bulunan arayüzler listesinde gösterilir. Cihazın önceden ayarlanmış IP 

konfigürasyonuna göre(sırasıyla IP adresi ve HTTP portu) URL çubuğuna girilmesi gerekmektedir(parantezler olmadan). 

 

 

 

Yukarıda IP adresi ve HTTP portunun URL çubuğuna nasıl girileceği gösterilmiştir. 

Örnek 1 : DHCP kullanılmamış ve son ETS yüklemesi ile IP adresi 192.168.1.78 ve HTTP portu da 80 olmuş olsun. Bu 

durumda tarayıcı çubuğuna şu girilmelidir : “http://192.168.1.78:80/”. 

 

Örnek 2 : Son yapılan ETS yüklemesiyle HTTP portu 8080 ve DHCP’de aktif edilmiş olsun. DHCP serverı cihaza boşta 

bulunan bir IP adresini vermiş ve ETS’de de bu 192.168.1.151 olarak gözüküyor olsun. Bu durumda tarayıcı çubuğuna şu 

girilmelidir : “http://192.168.1.151:8080/”.  

 

5.1.3) MAC Adresi Üzerinden Erişim 

NetBIOS kurulduğunda (Windows sistemlerde normal olarak ve SAMBA içeren Linux sistemlerinde), ITR901-001’in 

bulunduğu muhafazasının yan tarafındaki etikette bulunan MAC adresi kullanılabilir. Host ismi ile iletişim kurmak için isim 

çözümlemesi zorunlu olduğundan, NetBIOS'un etkinleştirilmesi gereklidir. 

MAC adresini AA-BB-CC-XX-YY-ZZ biçiminde ve tarayıcının URL çubuğunda girilecek olan önceden ayarlanmış HTTP 

portunu (parantezler olmadan) kullanın: 

 

 

Örnek : Cihazın üzerindeki MAC Adresi etiketinde D0-72-59-55-44-66 adresi yazıyor olsun ve önceden ayarlanmış HTTP 

portu da 8080 olsun. Web tarayıcısına girilecek olan değer şu olmalıdır : “http://knx-iprt-554466:8080/”.  

Not : Tarayıcı çubuğuna girilecek olan değerler tırnak işaretinin içerisindeki değerlerdir.  
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5.2) Cihaz Bilgisi 

Web önyüzüne erişim sağlandıktan sonra ekranda cihaz bilgisine dair “Device Info” sekmesi gözükür. Cihaza dair bütün 

genel bilgilere buradan erişilebilmektedir. 

 

 

Şekil 10: Cihaz Bilgisi Sekmesi 

 

5.3) KNX 

“Change program mode” kısmındaki ON ve OFF değerlerine basılarak cihazın program modu on/off olarak değiştirilebilir. Bu 

fonksiyon program butonuna basılmasına eşdeğerdir. Device Info sekmesiyle birlikte ilgili cihazı(belirli bir IP adresi, MAC 

adresi veya seri numarası olması kaydıyla) aynı IP networkündeki benzer cihazlardan ayırt etmek mümkündür. Ayrıca, 

ayarlardaki değişiklikler kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. 

Cihaz, 4 tünelleme adresi belirlemeye olanak sağlamaktadır. ETS, ilk tünelleme adresini ayarlar. “Set” kısmına basılarak 

geriye kalan değerler kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Ayrıca, çoklu yayın adresleri, cihazın seri numarası ve son 60 dk’nın 

KNX bus yükü diagramı bu “KNX” sekmesinden görülebilmektedir. Kırmızı eğri maksimum bus yükü tarihçesini, yeşil eğri ise 

normal yoğunluktaki bus yükü eğrisini(her ikiside TP tarafındaki) göstermektedir.
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Şekil 11: KNX Sekmesi 

Not: Kullanılan Web tarayıcısının SVG grafiklerini desteklemesi gerekmektedir. 

 

5.4) Firmware Güncellemesi ve Boot Modu 

“Update” sekmesine gelerek ITR901-001 cihazının firmware güncellemesi aşağıda anlatıldığı gibi 5 adımda 

yapılabilmektedir. Firmware update süreci boyunca cihaz Boot Mod’a giriş yapar. Daha önce anlatılan 1,2,3 ve 7 numaralı 

LEDler ilgili tabloda(tablo 4) anlatıldığı duruma geçerler. 

Not 1: Eğer boot modu aktifse yalnızca 3’ten 5’e kadar olan Web önyüz adımları izlenmelidir. 

Not 2: Boot modu cihaz resetlenmesi veya fabrika çıkış ayarlarına geri dönüş yapılsa da aktiftir. 

Boot moddan çıkmak için Web önyüzündeki “Update” tabına giriş yapılmalıdır. Ardından, ürün yazılımı güncellemesi 

tamamlanmalıdır (yeni bir ürün yazılımı varsa) veya ürün iptal etme işlemi “Abort” butonuna bir kez tıklanarak durdurulmalıdır. 

Bundan sonra cihaz yeniden başlar ve normal çalışma ile devam eder. 
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Adım 1: Web önyüzündeki Update sekmesi açılır. 

 

Şekil 12: Güncelleme Sekmesi 

 

Adım 2: Program modu aktif edilir(programlama butonuna basılarak veya KNX sekmesindeki ayardan). 

 

Şekil 13: Güncelleme Sekmesi ve Etkinleştirilmiş Program Modu 

 

Adım 3: Program modu aktif edildikten sonra fonksiyon butonuna kısa süreliğine basılmalıdır. Daha sonra “Update” 

sekmesindeki “refresh” butonuna basılmalıdır(alternatif olarak browser yenilenebilir). 

 

Şekil 14: Güncelleme Yetkisi 
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Adım 4: “request update” butonu gözüktüğü zaman bu butona update doyası seçmek için ve Boot Mode’a giriş yapmak için 

basılmalıdır. 

 

Şekil 15: Güncelleme Talebi 

 

Adım 5: Update dosyası seçilebilir ve yüklenebilirdir. “Abort” butonuna basılarak firmware güncelleme işlemi iptal edilebilir 

ve cihaz Boot Mode’dan çıkartılır. 

 

Şekil 16: Güncelleme Dosyasını Seçme 

 

5.5) IP Tünelleme Adres Ataması 

Host’un fiziksel adres atamasına göre cihazın ilk tünelleme adresi(ek fiziksel adres) yalnızca ETS üzerinden 

atanabilmektedir. 

Not: Host fiziksel adresi ile ek olarak tünelleme için kullanılacak fiziksel adreslerin farklı olması gerekmektedir. 

Adım 1: ETS bus sekmesi açılır ve cihaz “Current Interface” olarak seçilir. “IP Tunnelling” penceresinde atanmış olan host 

fiziksel adresi okunabilir. 
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Şekil 17: İlk Ek Fiziksel Adres(İlk Tünelleme Adresi) Ataması 

Adım 2: “Individual Address” kısmından ilk ek fiziksel adresi ayarlanabilir. “Test” butonuna basılır ve eğer yeşil renkte “Ok” 

yazısı belirirse, ilk tünelleme adresi ayarlanmış demektir. 

 

Adım 3: Şimdi Web önyüzünün KNX sekmesini açılmalıdır. İlk tünelleme adresini baz alarak kalan 3 tünelleme adresini 

ayarlamak için “Set” butonuna basılmalıdır.  

 

 

Şekil 18: Web Ön Yüzünde Ek Tünelleme Adresi Ataması 
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6.) ÜRÜNÜN TEKNİK ÇİZİMİ 

Aşağıda gösterilen bütün ölçüler milimetre(mm) cinsinden tanımlanmıştır. Cihaz genişliği, standart 2 modül genişliğindedir.  

 

 

 

Şekil 19 : Cihazın Boyutları ve Teknik Çizimi 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

INTERRA WEB SITESİ 

Interra, www.interra.com.tr web sitesi 

üzerinden dökümantasyon desteği 

sağlamaktadır. Bu web sitesi, dosya ve 

bilgilerin müşterilere kolayca sunulması için bir 

araç olarak kullanılmaktadır. Dillediğiniz 

internet tarayıcısını kullanarak erişilebilen web 

sitesi aşağıdaki bilgileri içerir: 

- Interra firmasına ve değerlerine genel bakış. 

 

- Ürünlerimiz ve projelerimiz hakkında bilgiler. 

   

- Ürün Desteği: Teknik veri sayfaları, ürün 

kullanım kılavuzları, uygulama açıklamaları, 

en son yazılım sürümleri, arşivlenmiş 

yazılımlar ve ETS database dosyaları. 
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