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ITR230-0001 - Iconnect 

 AÇIKLAMA GENEL ÖZELLİKLER 

Interra ITR230-0001 Iconnect cihazı çok yönlü ve farklı özelliklere sahip bir akıllı 

bina otomasyon cihazıdır. İhtiyaca bağlı olarak Iconnect, oda kontrol ünitesi, 

enerji saver, IoT arabirim vb. farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Iconnect 

cihazının esnekliği sayesinde kullanıcılar gerçekleştirmek istedikleri senaryoları 

özel ihtiyaçlarına göre tasarlayıp gerçekleştirebilmektedirler. Standart cihazlar ile 

sınırlı kapasitede gerçekleştirilebilen senaryolar Iconnect ile birlikte çok çeşitte ve 

esneklikte gerçeklenebilmektedir. Her bir mahalin ihtiyacı farklı olduğundan 

örneğin, bir mesaj alındığında ve varlık sensörü bir algılama yaptığında, binayı 

konfor moduna geçirmek gibi senaryolar kolaylıkla yapılabilmektedir. Başka bir 

mahal olan örneğin bir otel odası için müşteri otelde check-in yaptığında, örneğin 

odayı 23 dereceye kadar ısıtmak için ilgili oda hazırlama moduna geçirilebilir; 

koridor ışıkları, sıcaklık istenen seviyeye düşürülebilir ve ışıklar odadan her çıkış 

yapıldığında kapatılabilir. 

Iconnect cihazı, bilgisayarlar ile, cep telefonlarıyla veya herhangi bir web 

tarayıcısına erişebilen cihazlarla ek bir yazılıma ihtiyaç olmadan programlanabil-

mektedir. Iconnect, KNX bina otomasyonu için harici bir besleme veya fiziksel 

altyapıya ihtiyaç duymadan ilgili yerin otomasyonunu sağlayabilmekte ve 

yönetebilmektedir. 

Bununla birlikte, MODBUS ve KNX protokolü'nün yanı sıra IoT platformundaki 

diğer cihazlar ile iletişim kurulmasını sağlamakta ve cihazların kontrolü Iconnect 

tarafından yapılabilmektedir. Bu şekilde, Iconnect ile farklı protokollere sahip 

cihazlar arasında iletişim sağlayabilmek ve bina otomasyonu alt yapısına entegre 

edebilmek mümkündür. 

• Merkezi yönetim özelliği sayesinde aydınlatma, iklimlendirme vb. 

sistemlerin enerji yönetimini sağlama. 

• Uzaktan izlenebilen, kontrol edilebilen 

ve ihtiyaçlara çözüm sunan esnek yapıda mimari. 

• Farklı formatlardaki veri türlerini KNX, Modbus ve 

Ethernet katmanları üzerinden birbirleriyle entegre 

edebilme. 

• Interra node-red görsel programlama 

arayüzü ile limitsiz sayıda senaryo gerçekleştirme. 

• Amazon alexa ve google assistant üzerinden otomasyon sisteminin 

sesli kontrol imkanı. 
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Cihaz ITR230-0001 

Güç Kaynağı 230 V AC 50Hz ±%5 

CPU ARM Cortex A7 Çift Çekirdek 1.2 GHz 

Bellek 512 MB DDR3 

Hafıza 
8 GB EMMC 

16 Gb’a kadar SD Kart 

İşletim Sistemi Ubuntu (16.04) 

USB 1x USB2.0  

KNX 
1 x KNX Konnektörü,  

1 x Dahili KNX Güç Kaynağı, Nominal Akım =~50 mA 

Buton 1 x Smart Buton 

Network 100Mbps Ethernet  

RTC Pil yedeklemeli RTC 

Girişler 16 Dijital Giriş 

Sıcaklık Aralığı 
Çalışma (0°C...40°C) 

Depolama (0°C...50°C) 

Maksimum Nem Oranı < 90 RH 

Renk Açık Gri 

Boyutlar 105x90x64mm(WxHxD) 

Koruma Tipi IP 20 

Yanıcılık Yanmaz Ürün 

Montajlama DIN Ray 

Konfigürasyon Web Tarayıcı Üzerinden 

1 kez basma IP ayarlarını fabrika ayarlarına çevirme 

2 kez basma Bir önceki app'ye döndürme 

3 kez basma Interra Node-red'i fabrika ayarına çevirme 

4 kez basma Komple fabrika ayarlarına dönüş 

SMART BUTONU 

BOYUTLAR 

• Cihazın boyutlarına ilişkin verilen tüm değerler milimetredir. Cihaz, 6 sigorta 

modülü genişliğinde bir alanda kullanılabilir. 

Cihazın üst kısmında yer alan smart butonuna 7 saniye basılı tuttuğunuzda, cihaz 

5 saniye boyunca özel moda geçer. Bu özel modda, smart butonu üzerinde 

bulunan LED 5 saniye boyunca kırmızı ve gri renkte yanıp sönmeye başlar. 

Bu süre zarfında, butona basma sayısına göre cihazda çeşitli değişiklikler yapıla-

bilmektedir. Sorun giderme amacıyla yapılabilecek bu değişiklikler aşağıdaki 

tabloda bulunmaktadır. 

Alexa, 

ışıkları aç Ok google, 

sıcaklığı 25℃’ye 

ayarla. 
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• Cihaz, önce eğik bir açıyla tutularak DIN rayına temas ettirilir. 

• Ardından 1 numaralı ok yönünde yukarıdan hafifçe bastırılır. 

• Daha sonra 2 numaralı ok yönünde cihaz hafifçe ittirilir ve DIN raya 

oturtularak montaj işlemi sona erdirilir. 

1. 

2. 

• Cihaz, önce 1 numaralı ok yönünde yukarıdan hafifçe bastırılır. 

• Ardından 2 numaralı ok yönünde hafifçe geriye doğru çekilir. 

• Cihaz daha sonra yeterli bir eğik açıya geldiğinde DIN raydan tamamen 

çekilir ve demontaj işlemi sona erdirilir. 

1. 

2. 

Montajlama : 

Demontajlama : 

MONTAJ & DEMONTAJ  BAĞLANTI DİYAGRAMI & ÖNEMLİ NOTLAR 
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Dijital Girişler 
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Dijital Girişler RS485 RS485 

Iconnect 

• Cihaz sadece yetkili bir elektrikçi veya yetkili personel tarafından 

kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. 

• Elektrik kurulumlarının planlanması ve inşası için, ilgili ülkenin 

yürürlükteki ilgili şartnameleri, kılavuzları ve yönetmeliklerine 

uyulmalıdır. 

• Montajlama için IEC 60715’e göre uygun bir ekipman 

kullanılmalıdır. 

• Yalnızca dağıtım panolarında ve kapalı muhafazalarda kurulum 

yapılmalı ve montajlama 35 mm DIN rayına yapılmalıdır (TH35). 

• Vidalama torku 0.4 Nm’den az olmalıdır. 

• Giriş Voltajı: Voltaj değeri 230 V AC 50Hz ±%5 olmalıdır. 

• KNX veri yolu hattı KNX bağlantı terminaline doğru bağlanmalıdır. 

• Bus hatlarına kesinlikle 240 VAC gerilim verilmemelidir. Aksi halde 

altyapıda bulunan cihazlar zarar görebilir. 

• Cihaz beslemesi power terminaline kutuplarına uygun şekilde 

bağlanmalıdır. 

• Cihaz üzerinde birbirine paralel 2 adet RS485 bağlantısı                

bulunmaktadır. Atlama yapılarak kolay bağlantı sağlanabilmektedir. 

• Cihaz çalışma sırasında doğal olarak ısınnmaktadır ve bu sebeple       

maksimum çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Cihazın monte    

edildiği yerde yeterli ısı yayılımı sağlanmalıdır. 
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Mantıksal İşlem Komponentleri :  Mantıksal İşlemler Kullanıcı Arayüzü :  
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•  

• Interra Node-red kullanıcı arayüzü sürükle ve bırak yöntemiyle 

programlanmaktadır. 

• Mantık işlemlerini gerçekleştirmek ve senaryoları gerçeklemek için 

bu bileşenlerin birbiriyle ilişkili olması gerekir. Kullanılan            

komponentler birbirlerinin giriş ve çıkışlarıyla bağlantılandırılmalıdır. 

• Interra node-red üzerinde program parçacıkları ayrı ayrı akışlar 

şeklinde gerçeklenebilmektedir. 

• Programlama için arayüz üzerinde kullanılacak olan bütün kompo-

nentlerin kendine özgü özel konfigürasyonlarının yapılması gerek-

mektedir. Aksi halde programda mantıksal hatalar oluşacaktır. 

• KNX ve modbus gibi otomasyon protokolleri komponentlerinin 

yanısıra temel otomasyon işlevleri yerine getirmek için de kompo-

nentler bulunmaktadır. Ayrıca, 3.parti komponentler de online 

olarak erişilerek mantıksal işlemler için kullanılabilir. 

Komponentlere İlişkin Özellikler :  


