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Cihaz ITR410-002 

Güç Kaynağı EIB Güç Kaynağı 

Akım Tüketimi 10 mA 

Girişler 2x Kuru Kontak Girişleri 

Koruma Tipi IP 20 

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

Depolama (-20°C...60°C) 

Maksimum Nem Oranı < 90 RH 

Yanıcılık Yanmaz Ürün 

Renk Açık Gri ve Beyaz 

Boyutlar 84x41.6 mm (ΦxH) 

Sertifika KNX Sertifikası 

Yapılandırma ETS ile Yapılandırma 

ITR410-002 - GENİŞ MESAFE TAVAN MONTAJLI 

VARLIK SENSÖRÜ 

AÇIKLAMA 

ITR410-002 Geniş Mesafe Tavan Montajlı Varlık & LUX  sensörü     

hareket, sıcaklık ve ışık yoğunluğunu algılayabilen çok fonksiyonlu bir 

sensördür. Tavana monte edilmek için tasarlanmış varlık sensörü 24 

metre mesafeye kadar bir cismin varlığını algılayabilir, bu da güvenlik 

ve aydınlatma uygulamaları için idealdir. Özel bir çözüm için varlık 

sensörünün algılama bölgesi ETS programı aracılığıyla parçalara 

ayrılabilmekte ve özel algılama alanları oluşturulabilmektedir. 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 

• Çok fonksiyonlu hareket sensörü hareket durumunu, sıcaklık, Lux 

veya kuru kontak durumlarını KNX bus hattına iletebilmektedir. 

• 24M sensörün algılama aralığı 22 metreye kadardır, 2.5 metreye 

yüksekliğe montajlama yapılması önerilmektedir. 

• Çok fonksiyonlu hareket sensörü  sabit parlaklık çıkışı sağlaya-

bilmektedir. 

• Sensör obje kontrolleri sağlamaktadır: Anahtarlama kontrolü, Tam 

dimleme kontrolü, Perde/Panjur kontrolü, Alarm kontrolü, Yüzdesel 

kontrol, Dizi kontrolü, Senaryo kontrolü, Karakter dizisi kontrolü, Eşik 

değeri kontrolü, Lojik kombinasyon kontrolü. 

• Sabit parlaklık fonksiyonuyla: Sensör Lux'u sabit bir değerde tutar ve 

çevreleyen parlaklığa göre ışıkları uygun olan yoğunluğa çeker. 

• Lojik doğruluğu harici bir telegram veya kuru kontak üzerinden     

ayarlanabilir. Son kullanıcı, önceden ayarlanmış lojik fonksiyonları 

etkinleştirebilmekte veya devre dışı bırakabilmektedir. 

• Çalışma modu tekil mod ve Master&Slave modunu içermektedir. Bir 

master sensör çoklu slave sensörleri ile birlikte kullanılabilir, slave 

sensörü hareketi algıladığında verileri master sensöre gönderir, daha 

sonra master sensör ilgili kontrol işlemlerini gerçekleştirir. 

FONKSİYONLAR 

1. Soldan itibaren kuru kontaklar Com, kuru kontak 

1, kuru kontak 2. 

2. KNX/EIB arabirimi 

3. Programlama LED’i (VE7): LED kapalı; Normal 

modda, LED açık; Adresleme modunda, bir kere 

fiziksel adres ataması yapıldığında otomatik 

olarak LED kapanır veya boşta durumuna 

geçtiğinde kapanır. 

4. Çalışma LED’i (VE8):  Herhangi bir hareket 

tespitinde LED yanar. LED’in durumu ayarlana-

bilmektedir. 

5. Programlama butonu 

6. IR dedektörleri: Her dedektör, farklı bölge    

algılaması için ayrı ayrı ayarlanabilen veya devre 

dışı bırakılabilen belirli bir numaraya sahiptir.    

Belirlenmiş numaralar S1, S2, S3, S4, S5, S6'dır. 

7. LUX sensörü 

COM  1   

• Programlama Metodu: ITR410-002 cihazı profesyonel KNX     

kurulumu için tasarlanmıştır. Bu sebeple yalnızca ETS yazılımı ile 

programlanabilmektedir. 

• Kablo bağlantıları: Kırmızı ve siyah kabloların doğru takıldığından 

emin olunmalıdır. 

• Montaj Lokasyonu: Sıcaklık kaynağından uzak ve iklimlendirme 

cihazlarının hava akım bölgesinden uzakta kapalı mekanlara   

montaj yapılmalıdır. 

• Voltaj: Giriş voltajı 21-30 V DC olmalıdır. 

• Kurulum Pozisyonu – Kapalı alan, ısı kaynağından ve AC çıkış 

noktalarından uzakta olmalıdır. 

BAĞLANTI ŞEMASI 

Oturma aktivitesi  

Sensöre yürüme 

 Karşıya yürüme 

H
:2

.

Montaj 

Yüksekliği 

Oturma 

aktivitesi 

Sensöre 

yürüme 

Karşıya 

yürüme 

2.5m 4.2m 8.4m 22m 

3m 4.6m 9.6m 23.2m 

4m 5.2m 10.6m 24.8m 

5m 6.7m 11.5m 27.6m 


