Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού
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Το όραμα της Legrand είναι να προσφέρει προϊόντα
και υπηρεσίες που κάνουν τα κτίρια να έχουν
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
Τα συστήματα διαχείρισης φωτισμού Legrand εξασφαλίζουν ότι υπάρχει ακριβώς η σωστή
ποσότητα φωτός όταν και όπου χρειάζεται. Είναι αξιόπιστα και εύχρηστα, παρέχουν
ασφάλεια και προστασία, μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες, είναι σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και είναι φιλικά προς το περιβάλλον
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Ο φωτισμός αποτελεί το 20% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα
εμπορικό κτίριο και (μαζί με τη θέρμανση και τον κλιματισμό) είναι μία σημαντική
πηγή κόστους. Αυτό το κόστος μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά με τη χρήση της
διαχείρισης φωτισμού.
Κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερο υιοθετούνται συστήματα διαχείρισης
φωτισμού επειδή αναγνωρίζεται το ευρύ φάσμα των ωφελειών που προσφέρουν:

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ίσως το σημαντικότερο όφελος. Η
διαχείριση φωτισμού μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας
μεγαλύτερη από 30% και να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 10%
ή και περισσότερο(1). Η ενεργειακή σπατάλη μπορεί να μειωθεί με τη
χρήση αυτόματης διαχείρισης φωτισμού ώστε ο φωτισμός να λειτουργεί
έξυπνα: το κατάλληλο επίπεδο φωτισμού στα κατάλληλα σημεία, τις
κατάλληλες ώρες.

Μείωση δαπανών

Η μειωμένη χρήση φωτισμού εξοικονομεί χρήματα και συνεισφέρει
ταυτόχρονα στη μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Πρόσθετη εξοικονόμηση προέρχεται από τη μείωση του μέσου
λειτουργικού μεταβλητού κόστους, τη σπανιότερη αντικατάσταση
λαμπτήρων και γενικά τη μειωμένη συντήρηση και τέλος, τον περιορισμό
της κατανάλωσης ενέργειας σε ώρες αιχμής.
Εξοικόμηση έως και 55% σύμφωνα με το πρότυπο EN15193 (με
ανιχνευτή με λειτουργία βάση απουσίας + μπουτόν ON/OFF + αισθητήρας
επιπέδου φυσικού φωτισμού)(2)

Συμμόρφωση με πρότυπα

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15193 (Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων - ενεργειακές
απαιτήσεις για το φωτισμό) εξελίσσεται σε σημαντικό πρότυπο για τον καθορισμό

ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού και θα αποτελέσει τη βάση
για τους περισσότερους οικοδομικούς κανονισμούς σε όλο τον κόσμο. Η
Legrand έχει επιλέξει αυτό το πρότυπο σαν βάση για τους υπολογισμούς
της για την εξοικονόμηση ενέργειας ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη κοινή
κατανόηση των ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού αλλά και να
προσφέρει έγκυρες και αξιόπιστες μετρήσεις.
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Εξοικονόμηση ενέργειας
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Πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης

Η διαχείριση φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε projects για
«πράσινα» κτίρια (π.χ. LEED, HQE, BREEAM, GREEN STAR κλπ.) ως λύση
ενεργειακής απόδοσης που συνισφέρει ταυτόχρονα στην άνεση των
ενοίκων του κτιρίου.

(1) Πηγή: Energy Information Administration, ΗΠΑ
(2) Το επίπεδο της εξοικονόμησης που μπορεί να επιτευχθεί με ανιχνευτές εξαρτάται από το είδος του κτιρίου και το είδος του χώρου (δραστηριότητα)
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Υποχρεωτικές απαιτήσεις
Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, καθώς επίσης και σε έναν ολοένα αυξανόμενο
αριθμό αναπτυσσόμενων χωρών, οι κυβερνήσεις υιοθετούν κανονισμούς και
πρότυπα για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Η προσέγγιση του Ομίλου Legrand

Ο Όμιλος Legrand συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς που
ασχολούνται με την αειφόρο ανάπτυξη.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος
και της εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, η Legrand υιοθετεί
συνεχώς πιο «πράσινες» πρακτικές και ενσωματώνει τη δέσμευσή
της προς το περιβάλλον στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη
διαδικασία αποφάσεων.

Πρότυπα σε ενεργειακή εξοικονόμηση

Υπάρχουν πρότυπα (μη δεσμευτικά ενεργειακά πρότυπα) που
προωθούν την ορθή πρακτική και χρησιμοποιούνται συχνά ως
οδηγίες για τους μελλοντικούς κανονισμούς. Μερικά πρότυπα
παρέχουν επίσης οδηγίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο EN15193 παρέχει οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση
των συστημάτων φωτισμού. Η Legrand έχει επιλέξει αυτό το
πρότυπο ως βάση για τις μετρήσεις της ενεργειακής απόδοσης
των λύσεων της στο φωτισμό.
Αυτό το πρότυπο είναι κοινής αποδοχής και παρέχει μια
μεθοδολογία υπολογισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας
ανάλογα με το είδος της λύσης που εγκαθίσταται, το είδος του
κτιρίου και του χώρου.

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις και τα εθελοντικά προγράμματα ποικίλλουν. Έχουν
διαφορετικά πεδία και επίπεδα απαιτήσεων, αλλά όλα μοιράζονται τον ίδιο στόχο:
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Βάζοντας τέλος στην ενεργειακή σπατάλη

Με την εγκατάσταση της διαχείρισης φωτισμού και άλλων
αυτοματοποιημένων ελέγχων, αποφεύγεται η ενεργειακή σπατάλη
και το κτίριο καταναλώνει μόνο την ποσότητα ενέργειας που
χρειάζεται, όταν την χρειάζεται.
Η Legrand δεσμεύεται στο να παρέχει στους πελάτες της
κατανοητές και ρεαλιστικές πληροφορίες για την πραγματική
εξοικονόμηση από τις λύσεις διαχείρισης φωτισμού: εξοικονόμηση
ενέργειας + μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Πληροφορίες αυτής της μορφής συνοδεύουν τις προτεινόμενες
εφαρμογές των συστημάτων μας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1)

385 € | έτος

μειωση εκπομπων αεριων θερμοκηπιου(2)

2.790 kg | ισοδ. CO2| έτος
Εφαρμογή του συστήματος ελέγχου φωτισμού
σε ένα κτίριο γραφείων με 20 κλειστά γραφεία
15 m2 που βασίζεται σε: λειτουργία βάση
παρουσίας + έλεγχο επιπέδου φυσικού
φωτισμού
(1) Με βάση τη EN 15 193
(2) Το σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου
εκφράζεται σε ισοδύναμα ποσά του
διοξειδίου του άνθρακα

Σημείωση: Ένα όχημα με μέση κατανάλωση
4,5 λίτρα/100 χλμ. εκπέμπει 11,8 kg CO2/100 χλμ.

Προγράμματα «Πράσινων» Κτιρίων

Τα «Πράσινα» Κτίρια είναι μια προσέγγιση στην οικοδόμηση που
εξετάζει τη γενική περιβαλλοντική επίδραση ενός κτιρίου καθώς
επίσης και την υγεία και την ευημερία των ενοίκων του.
Διάφορες «πράσινες» πρωτοβουλίες οικοδόμησης αναπτύσσονται
σε όλο τον κόσμο, οι οποίες παρέχουν ένα πλαίσιο για την
ανάπτυξη των «πράσινων» κτιρίων σε τοπικό επίπεδο.
Αυτά τα «πράσινα» προγράμματα οικοδόμησης είναι εθελοντικά
και παρέχουν οδηγίες για το κτίριο σε συμφωνία με τα κριτήρια
βιώσιμης ανάπτυξης.
Η «πράσινη» πιστοποίηση οικοδόμησης απονέμεται για να
διαφοροποιήσει τα κτίρια βιώσιμης ανάπτυξης και να τους
προσδώσει αξιοπιστία. Σημαντικά «πράσινα» προγράμματα
οικοδόμησης είναι τα LEED, BREEAM, HQE και GREEN STAR.
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Εθελοντικά προγράμματα
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πωσ εφαρμοΖΕΤΑΙ Η διαχειριση φωτισμου
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Στρατηγικές διαχείρισης φωτισμού
Οι στρατηγικές διαχείρισης φωτισμού αναφέρονται στη βασική μέθοδο που θα
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των συστημάτων φωτισμού. Αυτό περιλαμβάνει
την αυτόματη λειτουργία του φωτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
χρηστών του χώρου
Λειτουργία βάση παρουσίαςαυτόματη

Ο φωτισμός ανάβει αυτόματα όταν ανιχνευτεί
κίνηση σε ένα χώρο και σβήνει αυτόματα μετά το
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%

Λειτουργία βάση απουσίας
(σύνδεση με μπουτόν)ημιαυτόματη

Ο φωτισμός ανάβει με το πάτημα του μπουτόν
και σβήνει αυτόματα όταν ο χώρος μείνει κενός,
μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι
ανιχνευτές παραδίδονται στην αυτόματη λειτουργία,
η ημιαυτόματη ενεργοποιείται με τα χειριστήρια
ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 30 και 0 882 35.
Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%
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Προγραμματισμένος έλεγχος

Η διαχείριση του φωτισμού ακολουθεί χρονικό
προγραμματισμό που βασίζεται στο πότε το
κτίριο είναι ανοιχτό / με δραστηριότητα και πότε
είναι κλειστό / χωρίς δραστηριότητα

Ρύθμιση επιπέδου φωτισμού

Τα επίπεδα φωτισμού προσαρμόζονται ώστε να
επιτύχουν την επιθυμητή ποσότητα φωτός για τις
διάφορες δραστηριότητες των χρηστών του χώρου.

Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας

Έλεγχος και προσαρμογή του επιπέδου της φωτεινότητας με
διαφορετικούς τρόπους για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Οι βασικοί τρόποι ελέγχου περιλαμβάνουν:
Επίπεδο φυσικού φωτισμού
Σε χώρους μέσα στο κτίριο που υπάρχει
άπλετος φυσικός φωτισμός, η στρατηγική
αυτή χρησιμοποιεί το φυσικό φως για να
συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει τον τεχνητό
φωτισμό.
Διαφοροποίηση ανάλογα με τη δραστηριότητα
Τα επίπεδα φωτισμού προσαρμόζονται ώστε να
επιτύχουν την επιθυμητή ποσότητα φωτός για
τις διάφορες δραστηριότητες των χρηστών του
χώρου. Για παράδειγμα, ένα άτομο που σχεδιάζει
ή διαβάζει θα χρειαστεί περισσότερο φως από
κάποιον που τοποθετεί προϊόντα στα ράφια.
Διατήρηση φωτεινότητας
Αυτή η στρατηγική εστιάζει στη διατήρηση
της ίδιας φωτεινότητας σε όλο το σύστημα
λαμπτήρων για όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Έτσι, χαμηλώνει τη φωτεινότητα στην αρχική
χρήση των λαμπτήρων και την αυξάνει όσο οι
λαμπτήρες παλιώνουν.

Οι τεχνολογίες διαχείρισης φωτισμού αναφέρονται στο είδος των προϊόντων που
θα επιλεγούν για να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη στρατηγική και τη μέθοδο
που αυτά θα χρησιμοποιήσουν για να λειτουργήσουν (ανιχνευτές υπερύθρων,
υπερήχων ή διπλής τεχνολογίας, χρονοδιακόπτες ή ρυθμιστές έντασης φωτισμού)
Ανιχνευτές

Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες για να
εντοπίζουν τους χρήστες ενός χώρου:
Τεχνολογία υπερύθρων - IR
Είδος κάλυψης: οπτική επαφή
Κατάλληλη για κλειστούς χώρους χωρίς εμπόδια
και μεγάλη κινητικότητα των ατόμων, όπως:
- ατομικά γραφεία
- ως αντικατάσταση σε συμβατικό διακόπτη τοίχου
- περιοχές με υψηλή ροή αέρα A/C (αίθουσες
ηλεκτρονικών υπολογιστών , εργαστήρια κτλ.)
- αποθήκες, διάδρομοι, χώροι μεγάλου ύψους
- χώροι με περιορισμένη εμβέλεια
Τεχνολογία υπερήχων - US
Είδος κάλυψης: ογκομετρική
Κατάλληλη για χώρους με εμπόδια
και μικρή κινητικότητα των ατόμων, όπως:
- ατομικά γραφεία, αίθουσες συσκέψεων
- χώροι έως 60m2 που θεωρούνται κλειστοί
- χώροι αποθήκευσης με ντουλάπες και ράφια
- τουαλέτες με χωρίσματα (οι υπέρηχοι δεν
ανακόπτονται από τα χωρίσματα)
- ανοιχτοί χώροι που απαιτούν κάλυψη 3600
- διάδρομοι που είναι απολύτως κλειστοί
Διπλή τεχνολογία IR/US
Κατάλληλη για περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα
(αυξημένη ευαισθησία στην κίνηση), όπως:
- αίθουσες διδασκαλίας, computer rooms

- μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων
- τραπεζαρίες, χώροι μεγάλου ύψους
- ανοιχτοί χώροι γραφείων με καθορισμένους
διαδρόμους
- περιοχές που απαιτούν ανίχνευση ακόμα και ελάχιστης
κίνησης (π.χ. τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο υπολογιστή)
- χώροι με χαμηλή κινητικότητα από άτομα
Προκαθορισμένο επίπεδο φυσικού φωτισμού
Όταν το επίπεδο φυσικού φωτισμού ανέβει πάνω από ένα
προκαθορισμένο όριο, τα φώτα παραμένουν σβηστά. Αυτή
η ρύθμιση μπορεί να ακυρωθεί ή να προσαρμοστεί. Είναι
διαθέσιμη σε όλους τους ανιχνευτές οροφής της Legrand.
Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά.

Χρονοδιακόπτες

Αυτοί οι μηχανισμοί ανάβουν ή σβήνουν τα φώτα μετά από κάποιο
καθορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με
τις ανάγκες του χρήστη, από 5 λεπτά έως 12 ώρες.
Οι χρονοδιακόπτες μπορούν συχνά να αντικαταστήσουν τους
συμβατικούς διακόπτες στον τοίχο χωρίς επιπρόσθετη καλωδίωση.
Είναι κατάλληλοι για χώρους που χρησιμοποιούνται συχνά αλλά
για μικρά χρονικά διαστήματα, όπως δωμάτια ελέγχου, αποθήκες ή
βιβλιοθήκες.

Ρύθμιση επιπέδου φωτισμού

Για εξατομικευμένο έλεγχο των χώρων εργασίας, οι χρήστες μπορούν
να επιλέξουν τηλεχειριστήρια που ανάβουν, σβήνουν ή αυξομειώνουν
την ένταση του φωτισμού και να επιτυγχάνουν τις συνθήκες που
ανταποκρίνονται στη δραστηριότητα της κάθε στιγμής.
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Τεχνολογίες διαχείρισης φωτισμού
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Επιλογή της κατάλληλης λύσης
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Επειδή διαφορετικοί τύποι χώρων ελέγχονται καλύτερα με διαφορετικές στρατηγικές
διαχείρισης φωτισμού, τα περισσότερα projects απαιτούν ένα συνδυασμό λύσεων για να
μεγιστοποιήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την άνεση των χρηστών του χώρου.
Αυτόνομοι ανιχνευτές για απλές και οικονομικές εφαρμογές - Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%
Ανιχνευτές 1 εξόδου:
•
•
•
•

ΟΝ / ΟFF
Τοποθέτηση σε οροφή, τοίχο, ή σε εξωτερικούς χώρους
Τεχνολογία IR, US και IR/US
Πεδίο ανίχνευσης: από 15 έως 180 m2

>>> Διαχείριση φωτισμού: Aυτόνομοι ανιχνευτές 1 εξόδου, σελ. 16
Ανιχνευτές 2 κυκλωμάτων:
•
•
•
•

ΟΝ / ΟFF / ρύθμιση φωτισμού + μονάδα ελέγχου
Τοποθέτηση σε οροφή, τοίχο, ή σε εξωτερικούς χώρους
Τεχνολογία IR, US και IR/US
Πεδίο ανίχνευσης: από 45 έως 180 m2

+
>>> Διαχείριση φωτισμού: Aυτόνομοι ανιχνευτές 2 εξόδων, σελ. 18

3 συστήματα για ολοκληρωμένες εφαρμογές: BUS/SCS, BUS/KNX και Ασύρματης
Τεχνολογίας / ZigBee® - Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%

>>> BUS/SCS, σελ. 24

>>> BUS/KNX, σελ. 26

>>> Ασύρματη Τεχνολογία / ZigBee , σελ. 30
®

Διαχείριση και έλεγχος της εγκατάστασης:
• τοπικός έλεγχος μέσω οθόνης αφής
• χειριστήρια ταυτοποίησης και τηλεχειριστήρια
• εξειδικευμένο software και Building Management

>>>

Tοπικός έλεγχος μέσω οθόνης αφής,
σελ. 24 & 26

>>> Xειριστήρια ταυτοποίησης & τηλεχειριστήρια,
σελ. 20 & 30

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

• BUS/SCS: Τοπικά ή από απόσταση διαχείριση του φωτισμού με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού
• BUS/KNX: Αυτοματοποιημένος έλεγχος του φωτισμού με δυνατότητα συνέργειας με άλλες εφαρμογές (φωτισμός ασφαλείας,
συναγερμοί, μέτρηση ενέργειας, πυρανίχνευση, θέρμανση, κλιματισμός κλπ.)
• Ασύρματη Τεχνολογία / ZigBee®: Συμπληρώνει το σύστημα BUS/SCS ή χρησιμοποιείται αυτόνομα σε ανακαινίσεις
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>>>

Λογισμικό και Building Management,
σελ. 25 & 32

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Λύση & εφαρμογή

ατομικά γραφεία

εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%

Αρ. καταλ. 0 488 07

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1)

385 € | έτος

μειωση εκπομπων αεριων θερμοκηπιου(2)

2.790 kg | ισοδ. CO2| έτος
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Αρ. καταλ. 0 488 07 (Τεχνολογία IR): Ανιχνευτής οροφής 360°. Συνδεμένος με ένα μπουτόν
για χειροκίνητο ΟΝ. Ο ανιχνευτής οροφής μπορεί να ανιχνεύσει και χαμηλά επίπεδα
δραστηριότητας χωρίς να υπάρχουν λανθασμένες ενεργοποιήσεις δεδομένου ότι ο χώρος
είναι μικρός. Ο ανιχνευτής παραδίδεται με εργοστασιακή ρύθμιση για το χρόνο στα 15 λεπτά
και για το επίπεδο φωτεινότητας στα 500 lux. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν
χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αρ. καταλ. 0 882 30/35.

Εφαρμογή του συστήματος ελέγχου φωτισμού
σε ένα κτίριο γραφείων με 20 κλειστά γραφεία
15 m2 που βασίζεται σε: λειτουργία βάση
παρουσίας + έλεγχο επιπέδου φυσικού
φωτισμού
(1) Με βάση τη EN 15 193
(2) Το σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου
εκφράζεται σε ισοδύναμα ποσά του
διοξειδίου του άνθρακα

Σημείωση: Ένα όχημα με μέση κατανάλωση
4,5 λίτρα/100 χλμ. εκπέμπει 11,8 kg CO2/100 χλμ.

Λύση & εφαρμογή

ανοιχτά γραφεία

εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%

Αρ. καταλ. 0 488 44

Αρ. καταλ. 0 488 22

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1)

420 € | έτος

μειωση εκπομπων αεριων θερμοκηπιου(2)

3.040 kg | ισοδ. CO2| έτος
Εφαρμογή του συστήματος ελέγχου φωτισμού
σε ένα κτίριο γραφείων 300 m2 με ανοιχτά
γραφεία που βασίζεται σε: λειτουργία βάση
παρουσίας + έλεγχο επιπέδου φυσικού
φωτισμού + αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού

Τα φώτα ανάβουν χειροκίνητα πατώντας το μηχανισμό εντολών φωτισμού 2 διευθύνσεων που
βρίσκεται στην είσοδο κάθε ζώνης. Ο ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας με αρ. καταλ. 0 488 22
καλύπτει 90 m2 και διασφαλίζει επαρκή κάλυψη (μέσω των χωρισμάτων). Κάθε ζώνη διαιρείται
σε 2 περιοχές: κοντά στα παράθυρα και μακριά από τα παράθυρα. Κάθε περιοχή ελέγχεται από (1) Με βάση τη EN 15 193
(2) Το σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου
2 ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας. Όσο υπάρχει δραστηριότητα στο χώρο ο ανιχνευτής διατηρεί
εκφράζεται σε ισοδύναμα ποσά του
το φωτισμό αναμμένο. Με τη μονάδα ελέγχου για ρύθμιση φωτισμού αρ. καταλ. 0 488 44 είναι
διοξειδίου του άνθρακα
δυνατή η αυτόματη αυξομείωση της έντασης του φωτισμού στο σχετικό κύκλωμα.
Όταν ο χώρος αδειάσει και μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος,
Σημείωση: Ένα όχημα με μέση κατανάλωση
ο ανιχνευτής θα σβήσει τα φώτα.
4,5 λίτρα/100 χλμ. εκπέμπει 11,8 kg CO2/100 χλμ.
Η αναίρεση της αυτόματης λειτουργίας είναι δυνατή με τη χρήση των μηχανισμών εντολών.

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΣΥΣΤΗΜΑ BUS/SCS
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | building managΕMENT
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Πέρα από τη διαχείριση φωτισμού...
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Εκτός από τις λύσεις διαχείρισης φωτισμού,
η Legrand προσφέρει ένα αξιόπιστο σύνολο
βιώσιμων λύσεων για να εξασφαλίσει την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να
βελτιστοποιήσει τη συντήρησή τους.
Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα επιβλέποντας
και ελέγχοντας όλες τις εγκαταστάσεις σας μέσω
μιας οθόνης υπολογιστή.
Ο Building manager της Legrand επιτρέπει τη συνέργεια ανάμεσα στα
συστήματα διαχείρισης φωτισμού, φωτισμού ασφαλείας, της μέτρησης
της ενέργειας καθώς επίσης και άλλων εφαρμογών, όπως το HVAC
(θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός)

- επεξεργασία δεδομένων: μέτρηση, ενέργεια,
φωτισμός, θέρμανση, κλπ.

PC σε απόσταση
BACnet

Building
manager

K
X
KN
KNNXX

dbus

Mo
us
- αυτόματη διαχείριση: χρονικός
προγραμματισμός,
Modb
us
db
Mo
B
κατανομή φορτίων, κλπ.
BACne
BAACCnneettt

- παρακολούθηση και επίβλεψη: αρχειοθέτηση,
συναγερμοί, κλπ.

BACnet
BACnet
BACnet

ολοκληρωμένη διαχείριση κτιρίων!
Ενέργεια

Άλλες εφαρμογές

ΔΙΚΤΥΟ IP

Interface
BUS/KNX-IP

Άλλες εφαρμογές:
HVAC (θέρμανση,

Έλεγχος της
κατανάλωσης
για φωτισμό
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P$




BUS/SCS ή BUS/KNX

RS 485 BUS

εξαερισμός, κλιματισμός)

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | BUILDING MANAGEMENT

Διαχείριση φωτισμού

'; 

&  N$


Μέτρηση της
ποσότητας και
της ποιότητας της
ενέργειας που
καταναλώνεται

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ευέλικτες λύσεις, κατάλληλα προσαρμοσμένες
στις σύγχρονες ανάγκες των κτιρίων, συνοδεύονται
από υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
Από την αρχική φάση του σχεδιασμού έως τη στιγμή της
ολοκλήρωσης του έργου, η Legrand βρίσκεται δίπλα σας για
ο,τιδήποτε χρειάζεστε!

ΚΑΤΑΛΟΓΟς
CATALOGUE

Αυτόνομοι ανιχνευτές
1 εξόδου

σελ. 16

2 κυκλωμάτων

σελ. 18

Ανιχνευτές &
μηχανισμοί εντολών
BUS/SCS και BUS/KNX

Μονάδες ελέγχου
ψευδοροφής και ράγας,
οθόνη αφής,
λογισμικό, εξαρτήματα		
BUS/SCS

Μονάδες ελέγχου
ψευδοροφής και ράγας,
οθόνη αφής, εξαρτήματα
BUS/KNX

σελ. 22

σελ. 24

σελ. 26

Aσύρματη Τεχνολογία / ZigBee®
Ανιχνευτές &
μηχανισμοί εντολών,
μονάδες ελέγχου

σελ. 30

Building Management
Building Management

σελ. 32

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Συστήματα διαχείρισης BUS/SCS και BUS/KNX
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διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές, μονάδες ελέγχου
βασικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές

Έξοδοι

Λειτουργία

Τρόπος
τοποθέτησης

Τεχνολογία
ανίχνευσης

IP

Επιφάνεια
κάλυψης

Εμβέλεια
2.5 m

Κατάλληλη
εφαρμογή

0 488 03

1

ON/OFF

οροφή

IR

IP 20

45 m2

Ø8m

• κίνηση σε εσωτερικό
χώρο

0 488 11

1

ON/OFF

τοίχος / γωνία

IR

IP 42

45 m2

8m

• κίνηση σε εσωτερικό
χώρο

0 489 11

1

ON/OFF

τοίχος / γωνία

IR

IP 42

45 m2

8m

• κίνηση σε εσωτερικό
χώρο

0 697 40/80

1

ON/OFF

οροφή / τοίχος
εξωτερικοί χώροι

IR

IP 55

45 m2

0 784 54 / 0 792 58
0 784 55 / 0 792 59

1

ON/OFF

διακόπτης

IR

IP 41

15 m2

0 488 05

1

ON/OFF

0 488 21
+ 0 488 50/51/52

2

ON/OFF/
ρύθμιση

0 488 06

1

ON/OFF

Αρ. καταλ.

+

+

+

+

+
+

+

0 488 22
+ 0 488 50/51/52

2

ON/OFF/
ρύθμιση

0 488 07

1

ON/OFF

0 488 20
+ 0 488 50/51/52

2

ON/OFF/
ρύθμιση

0 488 13

1

ON/OFF

8m

• κίνηση σε εσωτερικό
χώρο

οροφή

US

IP 20

45 m2

Ø8m

• κλειστοί χώροι με
εμπόδια
• τουαλέτες (με
χωρίσματα)
• κλειστοί διάδρομοι
• σκάλες

οροφή

IR/US

IP 20

90 m2

Ø 11 m

• γραφεία
• αίθουσες συσκέψεων
• αίθουσες
διδασκαλίας

οροφή

IR

IP 20

45 m2

Ø8m

• μικρά γραφεία
• χώροι υποδοχής
• γραμματεία
• τουαλέτες ατομικές

τοίχος / γωνία

IR

IP 42

μήκος 30 m

30 m

• στενοί διάδρομοι
μεγάλου μήκους
• χώροι με μεγάλο
ύψος

0 488 25
+ 0 488 50/51/52

2

ON/OFF/
ρύθμιση

0 488 17

1

ON/OFF

οροφή

IR

IP 20

24 m x 3 m

30 m

0 488 23
+ 0 488 50/51/52

2

ON/OFF/
ρύθμιση

τοίχος / γωνία

IR/US

IP 42

90 m2

7m

0 488 24
+ 0 488 50/51/52

2

ON/OFF/
ρύθμιση

τοίχος / γωνία

IR

IP 42

45 m2

5m

0 488 10

1

ON/OFF
IP 55

180 m2

2

ON/OFF/
ρύθμιση

τοίχος / γωνία
εξωτερικοί χώροι

IR

0 488 30
+ 0 488 50/51/52
0 784 52/0 792 52

1

ON/OFF
διακόπτης

IR/US

IP 41

15 m2

8m

• γραφεία
• μικρές αίθουσες
συσκέψεων

διακόπτης

IR

IP 41

15 m2

8m

• μικρά γραφεία

0 784 86

2

ON/OFF/
ρύθμιση

0 784 53/0 792 53

1

ON/OFF

2

ON/OFF/
ρύθμιση

0 784 85

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα
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12 m οροφή / • κίνηση σε εξωτερικό
8 m τοίχος
χώρο

• διάδρομοι και γενικά
χώροι με μεγάλο
μήκος
• γραφεία
• αίθουσες συσκέψεων
• αίθουσες διδασκαλίας
• μικρά γραφεία
• χώροι υποδοχής
• γραμματεία

10 m ευθεία • είσοδοι κτιρίων
30 m πλευρικά • αποθήκες

διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές, μονάδες ελέγχου
συμβατότητα με φορτία ελέγχου

Με/χωρίς
Ιωδίνης
ουδέτερο Πυράκτωσης

2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

1 εξοδου

Αρ. καταλ.

ON/OFF

Ιωδίνης ΠΧΤ
με ηλεκτρονικό
ή επαγωγικό
μετασχηματιστή

Φθορισμού

Φθορισμού με
ξεχωριστό
επαγωγικό
ή ηλεκτρονικό
ballast

Οικονομικοί
λαμπτήρες
φθορισμού
και LED

Οικονομικοί
λαμπτήρες
φθορισμού
με 1-10 V
ballasts

DALI
Ballast

0 488 03

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 488 11

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 489 11

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 697 40/80

με
ουδέτερο

2000 W

2000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

1000 W

1000 W

-

0 784 54/
0 792 58

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 VA

-

0 784 55/
0 792 59

χωρίς
ουδέτερο

400 W max
40 W min

400 VA max
400 VA min

-

-

-

-

-

0 488 05

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 488 06

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 488 07

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 488 10

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 488 13

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 488 17

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 W

-

0 784 52/
0 792 52

με
ουδέτερο

2000 W

1000 VA

10 x (2 x 36 W)

1000 VA

500 W

500 VA

-

0 784 53/
0 792 53

χωρίς
ουδέτερο

400 W max
40 W min

400 VA max
400 VA min

-

-

-

-

-

0 488 50

με
ουδέτερο

3600 W

1800 VA

1800 VA

500 W

500 W

1800 VA

-

0 488 51

με
ουδέτερο

-

-

-

-

-

-

2 x 16
ballasts

0 488 52

με
ουδέτερο

-

-

-

-

-

1000 VA

-

Ρύθμιση έντασης φωτισμού

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα
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διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές 1 εξόδου
λειτουργία βάση παρουσίας-αυτόματη

0 784 54

0 792 58

0 488 03

0 489 11

0 697 80

0 488 11

Φορτία ελέγχου, σελ. 15
Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 14
Λειτουργία βάση Παρουσίας-αυτόματη:
- Αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού
- Μέτρηση του ορίου φωτεινότητας
- Εργοστασιακή ρύθμιση για μέγιστη φωτεινότητα και ελάχιστη χρονική διάρκεια
- Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται πάνω στο προϊόν
Ιδιαίτερα κατάλληλοι για χώρους που δεν χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση (γκαράζ, αποθήκες, διάδρομοι, κλπ.)

Συσκ.

Αρ. καταλ.

ΝΕΟ
1
1

0 784 54
0 792 58

1
1

0 784 55
0 792 59

Σειρά Mosaic
Επιφάνεια κάλυψης 15 m²
Συνιστώμενο ύψος: 1,2 m
Εμβέλεια IR 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Ρύθμιση της φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 5 sec - 30 min
H ρύθμιση μπορεί να γίνει και μέσω των
χειριστηρίων ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 30
ή 0 882 35 (σελ. 20)
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Με ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις
και βραχυκυκλώματα
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες
Τοποθετούνται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40 mm
2 στοιχεία
3 καλωδίων, 2000 W
Λευκό
Αλουμίνιο
2 καλωδίων χωρίς ουδέτερο, 400 W
Λευκό
Αλουμίνιο

Συσκ.

Αρ. καταλ.

1

0 488 11

1

Στήριξη σε ψευδοροφή
1

16

Επιφάνεια κάλυψης 45 m2
0 488 03 Συνιστώμενο ύψος: 2,50 m
Εμβέλεια IR 3600 - Ø 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 1 - 1000 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 5 s - 30 min
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με νύχια ή σε κουτί
Batibox βάθους 50 mm. Δυνατότητα εξωτερικής
στήριξης στην οροφή με το κουτί
αρ. καταλ. 0488 74 (σελ. 20)
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες

1
1

Στήριξη επίτοιχη

Επιφάνεια κάλυψης 45 m2
Εμβέλεια IR 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 1 - 1000 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 5 sec - 30 min
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
ΙΡ 42, συστήνεται για τοποθέτηση σε γωνίες
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2
0 489 11
Εμβέλεια IR 1400 - μέγιστη απόσταση 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 1 - 1000 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 5 sec - 30 min
Κατανάλωση 0,8 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
ΙΡ 42, συστήνεται για τοποθέτηση σε γωνίες
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2
Εμβέλεια IR 3600 με ρυθμιζόμενη κεφαλή
Στηρίζεται σε τοίχο (εμβέλεια 8 m) ή οροφή
(εμβέλεια 12 m)
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 4000 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 12 sec - 16 min
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
IP 55, στεγανός για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
χώρους
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες
0 697 40
0 697 80
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Γκρι
Λευκό

διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές 1 εξόδου
λειτουργία βάση απουσίας-ημιαυτόματη

ο
ατωμέν
Ενσωμ τόν
μπου

0 784 53

0 784 52

0 488 17

0 488 07

0 488 13

Φορτία ελέγχου, σελ. 15
Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 14
Διπλή Λειτουργία
Βάση Παρουσίας-αυτόματη: αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού
Βάση Απουσίας-ημιαυτόματη: άναμμα μέσω μπουτόν, σβήσιμο αυτόματο ή μέσω μπουτόν
Εργοστασιακή ρύθμιση σε λειτουργία βάση παρουσίας, διάρκεια 15 min, φωτεινότητα 500 lux για τους ανιχνευτές οροφής,
300 lux για τους ανιχνευτές της σειράς Mosaic και της επίτοιχης στήριξης
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας βάση απουσίας αλλά και η ρύθμιση άλλων παραμέτρων γίνεται με τα χειριστήρια ταυτοποίησης
αρ. καταλ. 0 882 30 ή 0 882 35 (σελ. 20)
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
Ιδιαίτερα κατάλληλοι για χώρους με άπλετο φυσικό φωτισμό (π.χ. ατομικά ή ανοιχτά γραφεία, αίθουσες συσκέψεων)
Συσκ.

Αρ. καταλ.

Σειρά Mosaic

Συσκ.

Επιφάνεια κάλυψης 15 m² - για ατομικά γραφεία
και μικρές αίθουσες συσκέψεων
Συνιστώμενο ύψος: 1,2 m
Ρύθμιση της φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 5 sec - 30 min
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Με ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις και
βραχυκυκλώματα
Τοποθετούνται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40 mm
2 στοιχεία
2 καλωδίων χωρίς ουδέτερο, 400 W
Εμβέλεια IR 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
0 784 53
Λευκό
0 792 53
Αλουμίνιο

ΝΕΟ
1
1

1

1

3 καλωδίων, 2000 W
Εμβέλεια IR/US 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
1
1

0 784 52
0 792 52

Λευκό
Αλουμίνιο

1

Στήριξη επίτοιχη
1

1

Επιφάνεια κάλυψης 180 m2 - για εισόδους
κτιρίων, πάρκινγκ αυτοκινήτων
0 488 10
Εμβέλεια IR 2700 - μέγιστη απόσταση 15 m
Στεγανότητα IP 55 για τοποθέτηση και σε
εξωτερικούς χώρους
Διπλή πλευρική ανίχνευση, προσαρμοσμένη
για μεγάλους χώρους (π.χ. χώρος εισόδου)
Εμβέλεια πλευρική 30 m (2x15m) και σε ευθεία 10 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Επιφάνεια κάλυψης 90 m2 - για διαδρόμους ή
Ο
Ε
Ν
χώρους με μεγάλο ύψος
0 488 13
Εμβέλεια IR 1400
Με ρυθμιζόμενη κεφαλή, IP 42
Aνίχνευση προσαρμοσμένη για στενούς χώρους
με μεγάλο μήκος (π.χ. διάδρομοι) ή χώρους με
μεγάλο ύψος (π.χ. αποθήκες)
Εμβέλεια σε ευθεία 30 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής

Αρ. καταλ.

Στήριξη σε ψευδοροφή

Στήριξη στην ψευδοροφή απευθείας με νύχια
ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm. Δυνατότητα
εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί
αρ. καταλ. 0488 74/75 (σελ. 20)
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2 - για ατομικά γραφεία
0 488 07
Εμβέλεια IR 3600 - Ø 8 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα
σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Επιφάνεια κάλυψης 90 m2 - για αίθουσες
συσκέψεων ή μεγάλα γραφεία
0 488 06
Εμβέλεια IR/US 3600 - Ø 11 m
Η διπλή αυτή τεχνολογία είναι κατάλληλη για
περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα (αυξημένη
ευαισθησία στην κίνηση) όπως η κίνηση των
δακτύλων στο πληκτρολόγιο.
Κατανάλωση 0,8 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα
σε 2 ανιχνευτές: 10 m
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2 - για κλειστούς χώρους
με εμπόδια
0 488 05
Εμβέλεια US 3600 - Ø 8 m
Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για κλειστούς
χώρους με εμπόδια (έπιπλα, χωρίσματα,..)
Κατανάλωση 0,8 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 6 m
Επιφάνεια κάλυψης 90 m2 - για διαδρόμους ή
χώρους με μεγάλο μήκος
0 488 17
Εμβέλεια IR 3600 - 3 m x 24 m
Aνίχνευση προσαρμοσμένη για στενούς χώρους
με μεγάλο μήκος (π.χ. διάδρομοι)
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 20 m
Παραδίδεται σε εργοστασιακή ρύθμιση
φωτεινότητας 150 lux και χρονικής διάρκειας
10 min

ΝΕΟ
1
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διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές για 2 κυκλώματα
ανιχνευτές

ο
ατωμέν
Ενσωμ τόν
μπου

Σύνδεση στη μονάδα ελέγχου με καλώδιο RJ 45

0 784 86

0 488 22

0 488 25

0 488 23

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 14
Σύνδεση με τις μονάδες ελέγχου με καλώδιο RJ 45 ή με καλώδιο BUS/SCS με κονέκτορες RJ 45 αρ. καταλ. 0 488 72 (σελ. 20)
Διπλή Λειτουργία
Βάση Παρουσίας-αυτόματη: αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού
Βάση Απουσίας-ημιαυτόματη: άναμμα μέσω μπουτόν, σβήσιμο αυτόματο ή μέσω μπουτόν
Εργοστασιακή ρύθμιση σε λειτουργία βάση παρουσίας, διάρκεια 15 min, φωτεινότητα 500 lux για τους ανιχνευτές οροφής,
300 lux για τους ανιχνευτές της σειράς Mosaic και της επίτοιχης στήριξης
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας βάση απουσίας αλλά και η ρύθμιση άλλων παραμέτρων γίνεται με τα χειριστήρια ταυτοποίησης
αρ. καταλ. 0 882 30 ή 0 882 35 (σελ. 20)
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
Ιδιαίτερα κατάλληλοι για χώρους με άπλετο φυσικό φωτισμό (π.χ. ατομικά ή ανοιχτά γραφεία, αίθουσες συσκέψεων) με ταυτόχρονη
διαχείριση ενός επιπλέον κυκλώματος (φωτισμός / κλιματισμός / εξαερισμός κλπ.)

Συσκ.

Αρ. καταλ.

ΝΕΟ

Σειρά Mosaic

Συσκ.

Επιφάνεια κάλυψης 15 m2
Συνιστώμενο ύψος: 1,2 m
Διαθέτουν ενσωματωμένο μπουτόν
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Τοποθετούνται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40 mm
2 στοιχεία - λευκό χρώμα

1

0 784 85

Εμβέλεια IR 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής

1

0 784 86

Εμβέλεια IR/US 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής

1

1

1

1

1
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1

1

Στήριξη επίτοιχη

Διατίθενται με αποσπώμενη βάση στήριξης
Επιφάνεια κάλυψης 45 m² - για μικρά γραφεία
0 488 24
Εμβέλεια IR 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
με ρυθμιζόμενη κεφαλή, ΙΡ 42
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Επιφάνεια κάλυψης 90 m² - για αίθουσες
συσκέψεων και μεγάλα γραφεία
0 488 23
Εμβέλεια IR/US 1800 - μέγιστη απόσταση 11 m
με ρυθμιζόμενη κεφαλή, IP 42
Η διπλή αυτή τεχνολογία είναι κατάλληλη
για περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα
(αυξημένη ευαισθησία στην κίνηση), όπως η
κίνηση των δακτύλων στο πληκτρολόγιο
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 10 m
Επιφάνεια κάλυψης 180 m2 - για εισόδους
Ο
ΝΕ
κτιρίων, πάρκινγκ αυτοκινήτων
0 488 30
Εμβέλεια IR 2700 - μέγιστη απόσταση 15 m
Στεγανότητα IP 55 για τοποθέτηση και σε
εξωτερικούς χώρους
Διπλή πλευρική ανίχνευση, προσαρμοσμένη
για μεγάλους χώρους (π.χ. χώρος εισόδου)
Εμβέλεια πλευρική 30 m (2x15m) και σε ευθεία 10 m
Κατανάλωση 0,5 W σε κατάσταση αναμονής
ΝΕΟ
Για διαδρόμους ή χώρους με μεγάλο ύψος
0 488 25
Εμβέλεια IR 1400 - μέγιστη απόσταση σε
ευθεία 30 m
Mε ρυθμιζόμενη κεφαλή, IP 42
Aνίχνευση προσαρμοσμένη για στενούς χώρους
με μεγάλο μήκος (π.χ. διάδρομος) ή χώρους με
μεγάλο ύψος (π.χ. αποθήκες)
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής

ΝΕΟ

Στήριξη σε ψευδοροφή
Στήριξη στην ψευδοροφή απευθείας με νύχια
ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm. Δυνατότητα
εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί
αρ. καταλ. 0 488 74/75 (σελ. 20)
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,5 m
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2 - για ατομικά γραφεία
0 488 20
Εμβέλεια IR 3600 - Ø 8 m
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 6 m
Επιφάνεια κάλυψης 90 m² - για αίθουσες
συσκέψεων και μεγάλα γραφεία
0 488 22
Εμβέλεια IR/US 3600 - Ø 11 m
Η διπλή αυτή τεχνολογία είναι κατάλληλη
για περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα
(αυξημένη ευαισθησία στην κίνηση), όπως η
κίνηση των δακτύλων στο πληκτρολόγιο
Κατανάλωση 0,5 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 10 m
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2 - για κλειστούς χώρους
με εμπόδια
0 488 21
Εμβέλεια US 3600 - Ø 8 m
Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για κλειστούς
χώρους με εμπόδια (έπιπλα, χωρίσματα,..)
Κατανάλωση 0,5 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 6 m

Αρ. καταλ.
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διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές για 2 κυκλώματα
μονάδες ελέγχου

Πίσω όψη
Σύνδεση με ακροδέκτες
με βίδες

Πίσω όψη
Σύνδεση με
ακροδέκτες με βίδες

DALI 1
DALI 2
0 488 51

0 488 50

Φορτία ελέγχου, σελ. 15
Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 14
Επιτρέπουν τη σύνδεση των ανιχνευτών και των μπουτόν
Τοποθετούνται σε ψευδοροφή
Σύνδεση με τους αυτόνομους ανιχνευτές για 2 κυκλώματα με καλώδιο RJ 45 ή με καλώδιο BUS/SCS με κονέκτορες RJ 45 αρ. καταλ. 0 488 72
(σελ. 20)
Διπλή Λειτουργία
Βάση Παρουσίας - αυτόματη: αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού
Βάση Απουσίας - ημιαυτόματη: άναμμα μέσω μπουτόν, σβήσιμο αυτόματο ή μέσω μπουτόν
Εργοστασιακή ρύθμιση σε λειτουργία βάση παρουσίας
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας βάση απουσίας γίνεται με τα χειριστήρια ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 30 ή 0 882 35 (σελ. 20)
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες

Συσκ.

1

Αρ. καταλ.

0 488 50 1 είσοδος για ανιχνευτή, 2 βοηθητικές είσοδοι
και 2 έξοδοι 16 Α
Επιτρέπει τον έλεγχο φωτεινών πηγών με έως
10 ανιχνευτές
Επιτρέπει τον έλεγχο φορτίων:
- 3600 W ιωδίνης 230 VA
- 1800 VA, ιωδίνης ΠΧΤ , φθορισμού και
φθορισμού με ballast
- 500 VA οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού
και LEDs

ΝΕΟ
1

Μονάδα ελέγχου για 2 κυκλώματα
φωτισμού ON/OFF ή 1 κύκλωμα φωτισμού
+ 1 κύκλωμα εξαερισμού

Συσκ.

1

Αρ. καταλ.

Μονάδα ελέγχου για 2 κυκλώματα ρύθμισης
φωτισμού 1-10V

0 488 52 Ρυθμιστής φωτισμού 1-10V
Επιτρέπει τη διαφοροποίηση στη ρύθμιση του
φωτισμού ενός χώρου της περιοχής που είναι
δίπλα στο παράθυρο (εκμετάλλευση του φυσικού
ΝΕΟ
φωτισμού) και της περιοχής του διαδρόμου.
1 είσοδος για ανιχνευτή, 2 βοηθητικές είσοδοι και
2 έξοδοι φωτισμού
Επιτρέπει τον έλεγχο φωτεινών πηγών με έως 6
ανιχνευτές
2 έξοδοι 1000 VA για ballast 1-10V

Μονάδα ελέγχου για 2 κυκλώματα ρύθμισης
φωτισμού DALI + 1 κύκλωμα εξαερισμού

0 488 51 Ρυθμιστής φωτισμού για DALI και DSI
Επιτρέπει τη διαφοροποίηση στη ρύθμιση του
φωτισμού ενός χώρου της περιοχής που είναι
δίπλα στο παράθυρο (εκμετάλλευση του φυσικού
φωτισμού) και της περιοχής του διαδρόμου.
1 είσοδος για ανιχνευτή, 2 βοηθητικές είσοδοι,
2 έξοδοι DALI και 1 έξοδος για εξαερισμό (ξηρή
επαφή)
Επιτρέπει τον έλεγχο φωτεινών πηγών με έως 6
ανιχνευτές
Επιτρέπει τον έλεγχο έως 2 x16 ballasts DALI
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χειριστήρια ταυτοποίησης
και εξαρτήματα

διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές

n

Toποθέτηση σε οροφή
Ό λοι οι ανιχνευτές για ψευδοροφή διαθέτουν νύχια για απευθείας στήριξη
στην οροφή. Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν σε κουτιά Batibox
βάθους 50 mm, Ø 65 mm. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν εξωτερικά
στην οροφή με τα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης αρ. καταλ. 0 488 74/75.

0 488 72

Σύνδεση RJ 45

0 882 35
Συσκ.

1
1

0 882 30
Αρ. καταλ.

0 488 68

Χειριστήρια ταυτοποίησης

Όλοι οι ανιχνευτές παραδίδονται (εργοστασιακή
ρύθμιση):
- σε λειτουργία βάση παρουσίας-αυτόματη
- επίπεδο φωτεινότητας 500 lux για τους
ανιχνευτές ψευδοροφής, 300 lux για τους
ανιχνευτές Mosaic και τους επίτοιχους
- διάρκεια φωτισμού 15 min
- λειτουργία διέλευσης ενεργή
Τα χειριστήρια ταυτοποίησης επιτρέπουν τη
μεταβολή αυτών των ρυθμίσεων όπως επίσης
και της ευαισθησίας ανίχνευσης. Επίσης
χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση της
λειτουργίας βάση απουσίας-ημιαυτόματη
0 882 35 Προγραμματισμός με επίπεδα, τα οποία
ενεργοποιούνται μέσω πλήκτρων
0 882 30 Ψηφιακός προγραμματισμός, με ακρίβεια
δεκαδικού και εμφάνιση σε οθόνη
Άμεσος έλεγχος του προγραμματισμού
Εμφάνιση στην οθόνη των παραμέτρων κάθε
ανιχνευτή
Δυνατότητα αποθήκευσης της παραμετροποίησης στη μνήμη και την εφαρμογή της και σε
άλλους ανιχνευτές
Διαθέτει και προτεινόμενη παραμετροποίηση
ανάλογα με τον τύπο του χώρου (γραφείο,
διάδρομος,..)

n

Toποθέτηση σε τοίχο
Ο ι ανιχνευτές εξωτερικής τοποθέτησης διαθέτουν μία αποσπώμενη βάση
στήριξης για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Η βάση στηρίζεται ανεξάρτητα
στον τοίχο και τα καλώδια συνδέονται στη συνέχεια στους αυτόματους
ακροδέκτες. Στο τέλος, ο ανιχνευτής τοποθετείται πάνω στη βάση.

n

Ρυθμίσεις

Οι ανιχνευτές παραδίδονται ρυθμισμένοι εργοστασιακά έτσι ώστε να μην απαιτούνται
τελικές ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση. Εάν, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει
να γίνουν ρυθμίσεις ώστε η ευαισθησία και η χρονική διάρκεια να ταιριάξουν
με τα επίπεδα δραστηριότητας των ελεγχόμενων χώρων, τότε χρησιμοποιούνται τα
χειριστήρια ταυτοποίησης.

Για τυποποιημένη ταυτοποίηση:

Τηλεχειριστήριο ΙR - ΟΝ/OFF/Ρύθμιση

1

- Προγραμματισμός με συγκεκριμένα επίπεδα που
ενεργοποιούνται μέσω πλήκτρων
- Χρονική διάρκεια: 3, 5, 10, 15, 20 min
- Επίπεδο φωτεινότητας: 20, 100, 300, 500, 1000 Lux
- Λειτουργία: βάση παρουσίας, βάση διέλευσης, βάση απουσίας
- Ευαισθησία ανίχνευσης IR/US: χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή
- Λειτουργία ελέγχου

5 πλήκτρα, για τη διαχείριση 2 κυκλωμάτων
φωτισμού και για γενικό OFF
0 882 31 Τηλεχειριστήριο IR
Τροφοδοσία με 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V
τύπου LR03 (περιλαμβάνονται)

Λειτουργία βάση παρουσίας

Αντάπτορας RJ45 – BUS/SCS
10

10

Επιτρέπει την απευθείας σύνδεση σε ένα καλώδιο
BUS/SCS των κονεκτόρων και των ανιχνευτών
0 488 72 Αρσενικός

Αντάπτορας με 2 εξόδους RJ45
ΝΕΟ
0 488 68 Επιτρέπει το διπλασιασμό των εισόδων τον
μονάδων ελέγχου

3'

Αρ. καταλ. 0 882 35

Αυτό το ψηφιακό χειριστήριο επιτρέπει ταυτοποίηση των
ανιχνευτών με απόλυτη ακρίβεια και εμφάνιση σε οθόνη:
- Χρόνος: από 0 sec έως 60 min
- Επίπεδο φωτεινότητας: από 1 lux έως 1275 lux
- Λειτουργία: βάση παρουσίας, βάση διέλευσης, βάση απουσίας
- Ευαισθησία ανίχνευσης IR/US: χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή
- Πρόσβαση σε προχωρημένες λειτουργίες, όπως: ρύθμιση
φωτεινότητας, συναγερμοί, επιλογή τρόπου ανίχνευσης,
έλεγχος φυσικού φωτισμού, κλπ.
- Δυνατότητα αποθήκευσης της παραμετροποίησης στη μνήμη
και εφαρμογή της σε άλλους ανιχνευτές

Επιτρέπουν την εξωτερική τοποθέτηση των
ανιχνευτών ψευδοροφής
0 488 74 Για τους ανιχνευτές ψευδοροφής
αρ. καταλ. 0 488 03, 0 488 07 και 0 488 20
0 488 75 Για τους ανιχνευτές ψευδοροφής
αρ. καταλ. 0 488 05/06, 0 488 17, 0 488 21/22 και
0 488 35

ΝΕΟ

2

Αρ. καταλ. 0 882 30
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Λειτουργία βάση απουσίας

Για προχωρημένη ταυτοποίηση:

Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης
2

Λειτουργία βάση διέλευσης

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

διαχείριση φωτισμού αυτόνομοι ανιχνευτές

n

Παράδειγμα εγκατάστασης σε χώρο 300 m2 με αυτόνομους ανιχνευτές
Γραφείο
Μπάνιο
Ανιχνευτές IR 45 m2
Αρ. καταλ. 0 488 07
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1)

380 € | έτος

Αίθουσα Συσκέψεων

Απόσβεση εντός 2 ετών

Ανιχνευτές IR/US 90 m2
Αρ. καταλ. 0 488 06

μειωση εκπομπων αεριων θερμοκηπιου(2)

2790 kg | ισοδ. CO2| έτος

Είσοδος / Αναμονή
Εργαστήριο / Αποθήκη

Εφαρμογή του συστήματος ελέγχου
φωτισμού σε ένα κτιριακό χώρο 300 m2
με φυσικό φωτισμό

Ανιχνευτές US 45 m2
Αρ. καταλ. 0 488 05

(1) Με βάση τη EN 15 193
(2) Το σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου
εκφράζεται σε ισοδύναμα ποσά του
διοξειδίου του άνθρακα C02

Μπουτόν συνδεδεμένο με ανιχνευτές.
Το άναμμα των φώτων γίνεται από το
μπουτόν / σβήσιμο αυτόματο από τον
ανιχνευτή ή το μπουτόν

Παράδειγμα εγκατάστασης σε χώρο 400 m2 με ανιχνευτές και μονάδες ελέγχου για δύο κυκλώματα (χώροι με κοινό)(1)

n

Χώρος εργασίας

3 γραφεία που ελέγχονται από αυτόνομους ανιχνευτές 1 εξόδου

Μπουτόν συνδεδεμένο με ανιχνευτές.
Το άναμμα των φώτων γίνεται από το
μπουτόν / σβήσιμο αυτόματο από τον
ανιχνευτή ή το μπουτόν

Ανιχνευτής ΙR 45 m2
αρ. καταλ. 0 488 07

Χώροι κυκλοφορίας κοινού

Αίθουσα συσκέψεων

Εκθεσιακός χώρος

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1)

Μπάνιο

510 € | έτος
Απόσβεση εντός 2 ετών

μειωση εκπομπων αεριων θερμοκηπιου(2)

μονάδα ελέγχου DALI
αρ. καταλ. 0 488 51

μονάδα ελέγχου DALI μονάδα ελέγχου ON/OFF
αρ. καταλ. 0 488 51
αρ. καταλ. 0 488 50

3720 kg | ισοδ. CO2| έτος
Εφαρμογή του συστήματος ελέγχου
φωτισμού σε ένα κτιριακό χώρο 400 m2
με φυσικό φωτισμό

(1)

n

Σε χώρους με κοινό για λόγους ασφαλείας
ο φωτισμός μπορεί να μοιραστεί σε δύο κυκλώματα

Ανιχνευτής IR/US 90 m2
αρ. καταλ. 0 488 22

Ανιχνευτής US 45 m2
αρ. καταλ. 0 488 21

Ανιχνευτής IR 45 m2
αρ. καταλ. 0 488 20

(1) Με βάση τη EN 15 193
(2) Το σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου
εκφράζεται σε ισοδύναμα ποσά του
διοξειδίου του άνθρακα C02

Σύνδεση ανιχνευτών 2 κυκλωμάτων με μονάδα ελέγχου
Οι έξοδοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 2 κυκλωμάτων
φωτισμού για λόγους ασφαλείας ή 1 κυκλώματος φωτισμού
και 1 εξαερισμού

αρ. καταλ.
0 770 40/33

Χαρακτηριστικά μονάδας ελέγχου:
- ακροδέκτες με βίδες
- βοηθητική είσοδος για χειροκίνητο έλεγχο με απλό πάτημα
- 1 είσοδος RJ 45 για ανιχνευτές
- 16 Α έξοδοι για φωτισμό και εξαερισμό

Τεχνολογίας IR
Τεχνολογίας IR/US
Αρ. καταλ. 0 488 20 Αρ. καταλ. 0 488 22

Μπουτόν
συνδεδεμένο με
ανιχνευτές.
Το άναμμα των φώτων
γίνεται από το
μπουτόν / σβήσιμο
αυτόματο από τον
ανιχνευτή ή το μπουτόν

45 m2
κινητική
δραστηριότητα

90 m2
χαμηλή
δραστηριότητα

Τεχνολογίας US
Αρ. καταλ. 0 488 21

45 m2
κλειστοί χώροι
και με εμπόδια
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διαχείριση φωτισμού ανιχνευτές για συστήματα BUS/SCS και BUS/KNX

ο
ατωμέν
Ενσωμ τόν
μπου

0 784 86

0 488 22

0 488 23

0 488 25

0 488 28

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 14
Ανιχνευτές κατάλληλοι για σύνδεση στο σύστημα BUS/SCS (σελ. 24) και στο σύστημα BUS/KNX (σελ. 26):
Διπλή Λειτουργία
Βάση Παρουσίας-αυτόματη: αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού
Βάση Απουσίας-ημιαυτόματη: άναμμα μέσω μπουτόν, σβήσιμο αυτόματο ή μέσω μπουτόν
Εργοστασιακή ρύθμιση σε λειτουργία βάση παρουσίας, διάρκεια 15 min, φωτεινότητα 500 lux για τους ανιχνευτές οροφής,
300 lux για τους ανιχνευτές της σειράς Mosaic και της επίτοιχης στήριξης
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας βάση απουσίας γίνεται με τα χειριστήρια ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 30 ή 0 882 35 (σελ. 20)
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
Ιδιαίτερα κατάλληλοι για χώρους με άπλετο φυσικό φωτισμό (π.χ. ατομικά ή ανοιχτά γραφεία, αίθουσες συσκέψεων)
Συσκ.

Αρ. καταλ.

ΝΕΟ

Σειρά Mosaic

Συσκ.

Επιφάνεια κάλυψης 15 m2
Συνιστώμενο ύψος: 1,2 m
Διαθέτουν ενσωματωμένο μπουτόν
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Τοποθετούνται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40 mm
2 στοιχεία - λευκό χρώμα

1

0 784 85

Εμβέλεια IR 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής

1

0 784 86

Εμβέλεια IR/US 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής

1

1

1

Στήριξη επίτοιχη

Διατίθενται με αποσπώμενη βάση στήριξης
Επιφάνεια κάλυψης 45 m² - για μικρά γραφεία
0 488 24
Εμβέλεια IR 1800 - μέγιστη απόσταση 8 m
με ρυθμιζόμενη κεφαλή, ΙΡ 42
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Επιφάνεια κάλυψης 90 m² - για αίθουσες
συσκέψεων και μεγάλα γραφεία
0 488 23
Εμβέλεια IR/US 1800 - μέγιστη απόσταση 11 m
με ρυθμιζόμενη κεφαλή, IP 42
Η διπλή αυτή τεχνολογία είναι κατάλληλη
για περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα
(αυξημένη ευαισθησία στην κίνηση) όπως η
κίνηση των δακτύλων στο πληκτρολόγιο
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 10 m
Επιφάνεια κάλυψης 180 m2 - για εισόδους
Ο
ΝΕ
κτιρίων, πάρκινγκ αυτοκινήτων
0 488 30
Εμβέλεια IR 2700 - μέγιστη απόσταση 15 m
IP 55 για τοποθέτηση και σε εξωτερικούς χώρους
Διπλή πλευρική ανίχνευση, προσαρμοσμένη
για μεγάλους χώρους (π.χ. χώρος εισόδου)
Εμβέλεια πλευρική 30 m (2x15m) και σε ευθεία 10 m
Κατανάλωση 0,5 W σε κατάσταση αναμονής

ΝΕΟ
1

1

Στήριξη σε ψευδοροφή
Στήριξη στην ψευδοροφή απευθείας με νύχια
ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm. Δυνατότητα
εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί
αρ. καταλ. 0 488 74/75 (σελ. 20)
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,5 m
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2 - για ατομικά γραφεία
0 488 20
Εμβέλεια IR 3600 - Ø 8 m
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 6 m
Επιφάνεια κάλυψης 90 m² - για αίθουσες
συσκέψεων και μεγάλα γραφεία
0 488 22
Εμβέλεια IR/US 3600 - Ø 11 m
Η διπλή αυτή τεχνολογία είναι κατάλληλη
για περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα
(αυξημένη ευαισθησία στην κίνηση), όπως η
κίνηση των δακτύλων στο πληκτρολόγιο
Κατανάλωση 0,5 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 10 m
Επιφάνεια κάλυψης 45 m2 - για κλειστούς χώρους
με εμπόδια
0 488 21
Εμβέλεια US 3600 - Ø 8 m
Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για κλειστούς
χώρους με εμπόδια (έπιπλα, χωρίσματα,..)
Κατανάλωση 0,5 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε
2 ανιχνευτές: 6 m

Αρ. καταλ.

1

Για διαδρόμους ή χώρους με μεγάλο ύψος
Εμβέλεια IR 1400 - μέγιστη απόσταση σε
ευθεία 30 m
Mε ρυθμιζόμενη κεφαλή, IP 42
Aνίχνευση προσαρμοσμένη για στενούς χώρους
με μεγάλο μήκος (π.χ. διάδρομος) ή χώρους με
μεγάλο ύψος (π.χ. αποθήκες)
Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής

1

0 488 25

1

0 488 28 Συνδέεται με τους ανιχνευτές και επιτρέπει:
- συγχρονισμό της μέτρησης της φωτεινότητας
- διαχείριση φωτεινότητας για 1 ζώνη χωρίς ανιχνευτή
Η ταυτοποίηση γίνεται με το χειριστήριο
αρ. καταλ. 0 882 30 (σελ. 20)
Η σύνδεση στο καλώδιο BUS/SCS γίνεται με
τον αντάπτορα αρ. καταλ. 0 488 72

Στοιχείο μέτρησης της φωτεινότητας

Αντάπτορες RJ45 – BUS/SCS

1
1
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Επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση σε ένα
καλώδιο BUS/SCS των μονάδων ελέγχου και των
ανιχνευτών
0 488 72 Αρσενικός
0 488 73 Θηλυκός

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

ΝΕΟ
διαχείριση φωτισμού
συστήματα BUS/SCS και BUS/KNX
μηχανισμοί εντολών BUS

0 784 73

>>>

BUS/SCS
ή BUS/KNX;

μοί με
ηχανισ /KNX
μ
ί
ο
τ
α
Συμβ S και BUS
BUS/SC

0 791 75

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

0 784 78

• Μηχανισμοί εντολών αυτόνομοι ή κεντρικοί για διαχείριση του

φωτισμού.

• Παραδίδονται με το τερματικό BUS/SCS αρ. καταλ. 0 492 22 (σελ. 25)

για σύνδεση στο καλώδιο του BUS/SCS.

Διαχείριση φωτισμού αποκλειστικά ή σε
συνδυασμό με άλλες εφαρμογές, τα συστήματα
BUS/SCS ή BUS/KNX επιτρέπουν τον έλεγχο
και τη διαχείριση της εγκατάστασης

• Σύνδεση για σύστημα BUS / SCS:

- στη μονάδα ελέγχου BUS/SCS με καλώδιο RJ 45 ή καλώδιο BUS/SCS
με αντάπτορες RJ45-BUS/SCS αρ. καταλ. 0 488 72
- απευθείας πάνω στο καλώδιο BUS/SCS
• Σύνδεση για σύστημα BUS / KNX:
- στη μονάδα ελέγχου BUS/KNX με καλώδιο RJ 45 ή καλώδιο BUS/SCS
με αντάπτορες RJ45-BUS/SCS αρ. καταλ. 0 488 72
• Δέχονται βάσεις στήριξης και πλαίσια Mosaic
Συσκ.

1
1

Αρ. καταλ.

Μηχανισμοί εντολών φωτισμού ON/OFF

Μηχανισμοί τύπου μπουτόν, για τον έλεγχο 1
μονάδας
1 διεύθυνση
Για τον έλεγχο 1 κυκλώματος φωτισμού (1 έξοδος)
0 784 75
Λευκό
0 791 75
Αλουμίνιο
2 διευθύνσεις
Για τον έλεγχο 2 κυκλωμάτων φωτισμού (2 έξοδοι)

1
1

0 784 72
0 791 72

Λευκό
Αλουμίνιο

Μηχανισμοί πολυεντολών

1

Μηχανισμοί τύπου διακόπτη, για τον έλεγχο
πολλών μονάδων (ή πολλών εξόδων μίας ή
περισσότερων μονάδων):
ON/OFF, ρύθμιση, εξαερισμός, ρολά
1 διεύθυνση
0 784 71
Λευκό
0 791 71
Αλουμίνιο

1
1

0 784 73
0 791 73

1

2 διευθύνσεις
Λευκό
Αλουμίνιο

> Σύστημα BUS/SCS
Τοπικά ή από απόσταση
έλεγχος και διαχείριση
του φωτισμού ολόκληρου
του κτιρίου, με τη χρήση
κατάλληλου λογισμικού
(σελ. 24)

> Σύστημα BUS/KNX
Αυτοματοποιημένος
έλεγχος του φωτισμού
και συνέργεια με άλλες
εφαρμογές (φωτισμός
ασφαλείας, μέτρηση
ενέργειας, συναγερμοί…
(σελ. 26)

Μηχανισμοί εντολών σεναρίων

1
1

0 784 78
0 791 78

Λευκό
Αλουμίνιο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

>

Για τον έλεγχο πολλών μονάδων
4 πλήκτρα για τη διαχείριση σεναρίων
Παράδειγμα: ρύθμιση του επιπέδου φωτισμού,
συνδυασμός της διαχείρισης φωτισμού και ρολών,…

Τηλεχειριστήρια IR
1

1

Έλεγχος 5 σεναρίων
0 882 32 Τηλεχειριστήριο IR/RF
Τροφοδοσία με 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V
τύπου LR03 (περιλαμβάνονται)
Έλεγχος 16 σεναρίων για γενικό ΟΝ/OFF
0 882 33 Τηλεχειριστήριο IR/RF με οθόνη
Τροφοδοσία με 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V
τύπου LR03 (περιλαμβάνονται)

Οι ανιχνευτές και οι μηχανισμοί εντολών διαχείρισης
φωτισμού είναι κοινοί είτε πρόκειται για εγκατάσταση
BUS/SCS είτε για εγκατάσταση BUS/KNX.
Λιγότεροι κωδικοί, μεγαλύτερη ευελιξία!

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα
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ΝΕΟ
διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/SCS

διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/SCS

μονάδες ελέγχου ψευδοροφής και οθόνη αφής

0 488 47

μονάδες ελέγχου στήριξης σε ράγα

0 784 79 + 0 791 74

0 026 33

Φορτία ελέγχου, σελ. 28

Φορτία ελέγχου, σελ. 28

• Σύνδεση:

- στον ανιχνευτή με καλώδιο RJ 45 ή καλώδιο BUS/SCS με
αντάπτορες RJ45-BUS/SCS, αρ. καταλ. 0 488 72 (σελ. 22)
- απευθείας πάνω στο BUS/SCS με καλώδιο με αντάπτορες RJ45BUS/SCS, αρ. καταλ. 0 488 72 (σελ. 22)
• Κάθε έξοδός τους, μπορεί να ελεγχθεί από έναν ανιχνευτή ή/και
έναν αυτόνομο ή κεντρικό μηχανισμό εντολών BUS
• 3 τρόποι απόδοσης διευθύνσεων με τους ανιχνευτές και τους
μηχανισμούς εντολών:
- αυτόματη ταυτοποίηση
- εξατομικευμένη ταυτοποίηση με χρήση των πλήκτρων «Learn»
των προϊόντων ή με το χειριστήριο ταυτοποίησης (μέσω των
ανιχνευτών) αρ. καταλ. 0 882 30 (σελ. 20)
- ταυτοποίηση με χρήση λογισμικού με αρ. καταλ. 0 488 80 (σελ. 25)
Συσκ.

1

Αρ. καταλ.

Μονάδα ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών

1
1

1

Για πρωτόκολλο DALI
0 488 44 4 έξοδοι
Έως 32 ballast DALI ανά έξοδο
Για ballast 1-10 V
0 488 42 2 έξοδοι
1000 VA max ανά έξοδο
0 488 43 4 έξοδοι
1000 VA max ανά έξοδο
Για ιωδίνη ΧΤ και ΠΧΤ
0 488 45 2 έξοδοι
1000 W max ανά έξοδο

στο BUS/SCS με καλώδιο BUS/SCS, (σελ. 25)

• Κάθε έξοδος είναι ανεξάρτητη και μπορεί να συνδυαστεί με ένα

μηχανισμό εντολών

• 3 τρόποι απόδοσης διευθύνσεων με τους ανιχνευτές και τους

μηχανισμούς εντολών:
- αυτόματη ταυτοποίηση κατά την τροφοδοσία με χρήση του
στοιχείου αρ. καταλ. 0 035 70
- εξατομικευμένη ταυτοποίηση με χρήση των πλήκτρων «Learn»
των προϊόντων
- ταυτοποίηση με χρήση λογισμικού με αρ. καταλ. 0 488 80 (σελ. 25)

Συσκ.

1

0 026 33

1

0 026 12

1
1

0 026 21
0 026 22

0 488 40 1 έξοδος – 16A
0 488 41 2 έξοδοι – 16A

1
1
1
1

Οθόνη αφής για έλεγχο πολλαπλών
σεναρίων
1

1
1
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Αρ. καταλ.

Μονάδες ελέγχου για ρύθμιση φωτισμού
Συνδέονται στο BUS/SCS με τον αρ. καταλ. 0 488 72
(σελ. 22):
Για πρωτόκολλο DALI
8 έξοδοι - 10 στοιχεία
Έως 16 ballast DALI ανά έξοδο
Για ballast 1-10 V
4 έξοδοι - 10 στοιχεία
1000 VA max ανά έξοδο
Για ιωδίνη ΧΤ και ΠΧΤ
6 στοιχεία
1 έξοδος - 1000 W max
2 έξοδοι - 400 W max ανά έξοδο

Μονάδες ελέγχου φωτισμού ON/OFF

Μονάδες ελέγχου φωτισμού ON/OFF
1
1

• Μονάδες ελέγχου και interfaces στήριξης σε ράγα, που συνδέονται

0 488 47 2 έξοδοι φωτισμού για ON/OFF ή ρύθμιση 1-10V
1 έξοδος για ρολά
1 έξοδος για εξαερισμό (ξηρή επαφή)

Μονάδες ελέγχου για ρύθμιση φωτισμού
1

0 038 42

Μηχανισμός
0 784 79 Επιτρέπει το χειροκίνητο ή προγραμματισμένο
χειρισμό του φωτισμού (επίπεδο ρύθμισης),
ρολών, εξαερισμού και προϊόντων multimedia.
Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης.
Συνδυάζεται με τον αρ.καταλ.0 035 51 (σελ. 25)
για τη δημιουργία σεναρίων χωρίς τη χρήση
λογισμικού. Τοποθετείται σε κουτί Batibox
αρ. καταλ. 0 892 79 ή 0 893 79.
Παραδίδεται με βάση στήριξης, δέχεται τα
παρακάτω πλαίσια
Πλαίσια
0 784 70
Λευκό
0 791 74
Αλουμίνιο

0 026 00
0 026 01
0 026 02
0 026 04

Συνδέονται στο BUS/SCS με τον αρ. καταλ. 0 488 72
(σελ. 22)
1 έξοδος 16A - 4 στοιχεία
2 έξοδοι 16A - 4 στοιχεία
4 έξοδοι 16A - 6 στοιχεία
8 έξοδοι 16A - 10 στοιχεία

Μονάδες ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών
1
1
1

Επαφή ΝΟ. Για ρολά και μοτέρ.
2 στοιχεία
0 038 41 1 έξοδος 4 A
0 038 42 2 έξοδοι 2 A
0 038 44 4 έξοδοι 2 A

Στοιχείο ταυτοποίησης
1

0 035 70 Συνδέεται στις μονάδες ελέγχου φωτισμού ράγας
για αυτόματη ή εξαυτομικευμένη ταυτοποίηση
2 στοιχεία

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/SCS

διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/SCS

μονάδες ελέγχου στήριξης σε ράγα

0 035 51

Συσκ.

1

0 035 62

Αρ. καταλ.

λογισμικό και εξαρτήματα

0 634 42

0 488 81

Διαχειριστής ζώνης

Συσκ.

0 026 45 Λειτουργεί με 2 τρόπους:
- διαχείριση προγραμματισμού ανά σενάριο
(π.χ. χρονική διαχείριση, φωτεινότητα,
ΝΕΟ
παρουσία, …)
- interface IP για διασύνδεση του συστήματος
BUS/SCS με το δίκτυο IP
Απαιτείται τροφοδοτικό αρ. καταλ. 0 634 42
Για τη διαχείριση της λειτουργίας της
εγκατάστασης (παρακολούθηση, συντήρηση και
βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης)
απαιτείται το λογισμικό αρ. καταλ. 0 488 81
Για τη διαχείριση της λειτουργίας και της
επίβλεψης (παρακολούθηση και έλεγχος από
απόσταση) απαιτείται το λογισμικό
αρ. καταλ. 0 488 82
Επιτρέπει την ΙΡ επικοινωνία με τα προϊόντα
για το building management, σελ. 32
6 στοιχεία

Εξαρτήματα επέκτασης
1

1

Ρελέ ελέγχου σεναρίων
0 035 51 Επιτρέπει τη δημιουργία σεναρίων σε συνδυασμό
με την οθόνη αφής αρ. καταλ. 0 784 79 χωρίς τη
χρήση λογισμικού
2 στοιχεία
Interface σύνδεσης διακοπτικού
0 035 53 Επιτρέπει τη σύνδεση συμβατικού διακοπτικού
υλικού (διακόπτης, χρονοδιακόπτης,…)
2 ανεξάρτητες επαφές
2 στοιχεία

Γέφυρα BUS – BUS/ SCS (επέκταση)
1

0 035 62 Επιτρέπει τηv επέκταση μίας γραμμής BUS σε
περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από 175
προϊόντων και μήκους μεγαλύτερου των 300 m.
Απαιτείται τροφοδοτικό αρ. καταλ. 0 035 60/67
2 στοιχεία

1
1

1

Αρ. καταλ.

Λογισμικό

0 488 80 Ταυτοποίηση του συστήματος (απόδοση
διευθύνσεων και διασύνδεση των προϊόντων)
0 488 81 Διαχείριση της λειτουργίας της εγκατάστασης
(παρακολούθηση, συντήρηση και βελτιστοποίηση
της ενεργειακής κατανάλωσης).
Ο
Ε
Ν
Δυνατότητα ελέγχου από το PC της θέσης
εργασίας
0 488 82 Διαχείριση της λειτουργίας της εγκατάστασης
(παρακολούθηση, συντήρηση και βελτιστοποίηση
της ενεργειακής κατανάλωσης).
Δυνατότητα ελέγχου από το PC της θέσης
εργασίας
Επιπλέον επίβλεψη της εγκατάστασης
(παρακολούθηση και έλεγχος από απόσταση)

Καλώδια BUS/SCS
1
1
1

Παραδίδονται σε καρούλι
0 492 31 Μήκος 100 m
0 492 32 Μήκος 500 m
0 492 33 Μήκος 200 m - χωρίς αλογόνο

Τερματικό BUS/SCS

10

Επιτρέπει τη σύνδεση του BUS/SCS σε ένα
μηχανισμό εντολών BUS/SCS Mosaic
0 492 22 Ακροδέκτες με βίδες

Αντάπτορας 2 εξόδων RJ 45
10

Επιτρέπει π.χ. τη σύνδεση στην ίδια είσοδο ενός
ανιχνευτή και ενός μηχανισμού εντολών
0 488 68 Διπλασιάζει τον αριθμό εισόδων των μονάδων
ελέγχου

Τροφοδοτικά ράγας
1
1

1

Για το BUS/SCS
0 035 60 230 VA - 27 V= - 1,2 A
8 στοιχεία
0 035 67 230 VA - 27 V= - 0,6 A
2 στοιχεία
Για τον αρ. καταλ. 0 026 45
0 634 42 Τροφοδοσία 220-240 V- 50/60 Hz
Έξοδος 27 V= - 600 mA
2 στοιχεία

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα
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ΝΕΟ
διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/ΚΝΧ

διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/ΚΝΧ

μονάδες ελέγχου ψευδοροφής και οθόνη αφής

μονάδες ελέγχου στήριξης σε ράγα

KNX Certified

KNX Certified

0 488 64

0 488 84

0 026 35

Φορτία ελέγχου, σελ. 29

Φορτία ελέγχου, σελ. 29

• Σύνδεση:

- στο καλώδιο BUS/KNX αρ. καταλ. 0 492 91 (σελ. 27) με
κονέκτορες προσαρμοσμένους πάνω στο προϊόν
Ταυτοποίηση με χρήση του εργαλείου προγραμματισμού ETS
Συσκ.

Αρ. καταλ.

Μονάδες ελέγχου BUS/KNX για ρύθμιση
φωτισμού
Κάθε έξοδος μπορεί να ελεγχθεί από έναν
ανιχνευτή ή/και έναν αυτόνομο μηχανισμό
εντολών BUS
Σύνδεση στον ανιχνευτή με καλώδιο RJ 45 ή
καλώδιο BUS/SCS με αντάπτορες RJ45-BUS/SCS,
αρ. καταλ. 0 488 72 (σελ. 22)
Για πρωτόκολλο DALI

1
1

1

1

0 488 64 4 έξοδοι
Έως 32 ballast DALI ανά έξοδο
0 488 66 8 έξοδοι
Έως 16 ballast DALI ανά έξοδο
Για ballast 1-10 V
0 488 62 4 έξοδοι
1000 VA max ανά έξοδο
Επιτρέπει επίσης και έλεγχο ON/OFF
4 κυκλωμάτων
Για ιωδίνη ΧΤ και ΠΧΤ
0 488 61 2 έξοδοι
1000 W max ανά έξοδο

• Σύνδεση:
- στο καλώδιο BUS/KNX αρ. καταλ. 0 492 91 (σελ. 27) με κονέκτορες
προσαρμοσμένους πάνω στο προϊόν
Ταυτοποίηση με χρήση του εργαλείου προγραμματισμού ETS
Συσκ.

1
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0 488 84 Μηχανισμός ελέγχου με οθόνη αφής για
τον έλεγχο μονάδων ελέγχου BUS/KNX.
Επιτρέπει το χειροκίνητο ή προγραμματισμένο
χειρισμό του φωτισμού (επίπεδο φωτισμού),
ρολών, εξαερισμού και προϊόντων multimedia.
Δυνατότητα διαχείρισης σεναρίων με κατάλληλο
προγραμματισμό (π.χ. χρονορύθμιση,
φωτεινότητα, παρουσία, …)
Παραδίδεται πλήρης με πλαίσιο σε χρώμα
αλουμίνιο, βάση στήριξης και κουτί εντοιχισμού

Αρ. καταλ.

Μονάδα ελέγχου BUS/KNX για ρύθμιση
φωτισμού

Για πρωτόκολλο DALI
0 026 35 Ανεξάρτητος έλεγχος 64 ballast
Διατίθεται με εργαλείο διευθυνσιοδότησης DALI
6 στοιχεία

Μονάδα ελέγχου BUS/KNX για ρολά
1

0 026 40 4 έξοδοι – 4 στοιχεία

Μονάδες ελέγχου BUS/KNX
Μονάδα ελέγχου BUS/KNX πολλαπλών καναλιών
Συνδέεται με τις μονάδες ελέγχου ράγας, τους
ανιχνευτές και τους μηχανισμούς εντολών BUS
Επιτρέπει τη σύνδεση αυτών των προϊόντων στο
BUS/KNX
Παραδίδεται με τροφοδοτικό αρ. καταλ. 0 035 67
1

0 026 34 2 + 2 στοιχεία

1

Ρύθμιση φωτισμού για πρωτόκολλο DALI
0 026 33 8 έξοδοι - 10 στοιχεία
Έως 16 ballast DALI ανά έξοδο

1

Ρύθμιση φωτισμού για ballast 1-10 V
0 026 12 4 έξοδοι - 10 στοιχεία
1000 VA max ανά έξοδο

Οθόνη αφής 5,7’’ BUS/KNX
1

0 026 34 (παραδίδεται με το τροφοδοτικό)

1
1

Ρύθμιση φωτισμού για ιωδίνη ΧΤ και ΠΧΤ
6 στοιχεία
0 026 21 1 έξοδος - 1000 W max
0 026 22 2 έξοδοι - 400 W max ανά έξοδο

1
1
1
1

0 026 00
0 026 01
0 026 02
0 026 04

1
1
1

Μονάδες ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών
Επαφή ΝΟ. Για ρολά και μοτέρ
2 στοιχεία
0 038 41 1 έξοδος 4 A
0 038 42 2 έξοδοι 2 A
0 038 44 4 έξοδοι 2 A

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Έλεγχος φωτισμού ON/OFF
1 έξοδος 16A - 4 στοιχεία
2 έξοδοι 16A - 4 στοιχεία
4 έξοδοι 16A - 6 στοιχεία
8 έξοδοι 16A - 10 στοιχεία

διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/ΚΝΧ

ΝΕΟ

διαχείριση φωτισμού
σύστημα BUS/KNX

διαχείριση της εγκατάστασης

διαχείριση της εγκατάστασης

n Aρχή λειτουργίας του στοιχείου επικοινωνίας IP
αρ. καταλ. 0 035 43

KNX Certified

Επιτρέπει τη διαχείριση της εγκατάστασης από απόσταση

0 035 16

0 035 12

0 035 43

• Σύνδεση:
- στο καλώδιο BUS/KNX αρ. καταλ. 0 492 91 με κονέκτορες
προσαρμοσμένους πάνω στο προϊόν
Ταυτοποίηση με χρήση του εργαλείου προγραμματισμού ETS
Συσκ.

Αρ. καταλ.

Interface BUS/KNX - USB

1

0 035 47 Επιτρέπει τη σύνδεση ενός PC στο BUS/KNX
μέσω θύρας USB
1 στοιχείο

1

0 035 16 Για επέκταση της εγκατάστασης σε περισσότερα
των 64 προϊόντων BUS/KNX
Απαιτείται το τροφοδοτικό αρ. καταλ 0 035 12
2 στοιχεία

1

0 035 12 Επιτρέπει την τροφοδοσία 1 γραμμής BUS/KNX
Με ενσωματωμένο φίλτρο για αποφυγή
βραχυκυκλώματος των μηνυμάτων του BUS
230VA - 29V= - 320mA
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
4 στοιχεία

1

0 492 91 Μήκος 500 m

Επιτρέπει την επισκόπηση της
κατάστασης της εγκατάστασης

BUS/KNX εξάρτημα επέκτασης

Τροφοδοτικό ράγας

Καλώδιο BUS/KNX

Στοιχείο επικοινωνίας ΙΡ
1

0 035 43 Interface BUS/KNX – ΙΡ
2 λειτουργίες
- interface IP: για τη σύνδεση ανάμεσα στην
εγκατάσταση BUS/KNX και το δίκτυο ΙΡ για την
από απόσταση παραμετροποίηση με το εργαλείο
προγραμματισμού ETS
- interface επικοινωνίας WEB για την
ενεργοποίηση σεναρίων από απόσταση μέσω μιας
ειδικής σελίδας στο web
Επιτρέπει τη διαχείριση της εγκατάστασης
από απόσταση
4 στοιχεία

Ενεργή Διαχείριση Κτιρίου
βλ. σελ. 32

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα
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διαχείριση φωτισμού σύστημα BUS/SCS

n Παράδειγμα καλωδίωσης για ένα εμπορικό κτίριο
Στον πίνακα, τροφοδοτικά

+ μονάδες ελέγχου ράγας

Τοπικός έλεγχος ή
από απόσταση

Μηχανισμοί
εντολών

Ανιχνευτές

καλώδιο BUS/SCS αρ. καταλ. 0 492 31

LAN

Τροφοδοτικό
BUS/SCS
αρ. καταλ.
0 035 60/67

Τροφοδοτικό
διαχειριστή
αρ. καταλ.
0 634 42

Στοιχείο
ταυτοποίησης
αρ. καταλ.
0 035 70

Για αίθουσες,
κουζίνα:
μονάδα Dali
αρ. καταλ.
0 026 33

Για διαδρόμους, ψυγεία,
χώρους
υγιεινής,...
μονάδα
on/off
αρ. καταλ.
0 026 02

Για ρολά :
μονάδα
πολλαπλών
λειτουργιών
αρ. καταλ.
0 038 44

Ανιχνευτές
αρ. καταλ.
0 488 20/
0 488 21/
0 488 22

Στοιχείο
μέτρησης
φωτεινότητας
αρ. καταλ.
0 488 28

Μηχανισμός Μηχανισμός
πολυεντολών πολυεντολών
1 διεύθυνσης 1 διεύθυνσης
για ρύθμιση για ON/OFF
αρ. καταλ.
αρ. καταλ.
0 784 71
0 784 71

Οθόνη αφής
αρ. καταλ.
0 784 79

Διαχειριστής
ζώνης
interface IP
αρ. καταλ.
0 026 45

n Πίνακας φορτίων

Ιωδίνη

Αρ. καταλ.

Έξοδοι

Ιωδίνη ΠΧΤ με
επαγωγικό ή
ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή

Φθορισμός

LED

Oικονομικοί
λαμπτήρες
φθορισμού

Λαμπτήρες
φθορισμού
με ballast 1-10 V

DALI

Μοτέρ

Μονάδες ελέγχου ψευδοροφής
0 488 40

1

3600 W

3600 VA

1 x 1000 VA

1 x 500 W

1 x 1000 VA

-

-

-

0 488 41

2

3600 W

3600 VA

2 x 1000 VA

2 x 500 W

2 x 1000 VA

-

-

-

0 488 42

2

3600 W

3600 VA

2 x 1000 VA

2 x 500 W

2 x 1000 VA

2 x 1000 VA

-

-

0 488 43

4

3600 W

3600 VA

4 x 1000 VA

4 x 500 W

4 x 1000 VA

4 x 1000 VA

-

-

0 488 44

4

-

-

-

-

-

-

4 x 32 ballasts

-

0 488 45

2

2000 W

2000 VA

-

2 x 500 W(1)
40 W min/ έξοδο

-

-

-

-

0 488 47

4

3600 W

3600 VA

2 x 1000 VA

2 x 500 W

2 x 1000 VA

2 x 1000 VA

-

1x2A

Μονάδες ελέγχου ράγας
0 026 00

1

1 x 3600 W

1 x 3600 VA

1 x 1000 VA

1 x 500 W

1 x 1000 VA

-

-

-

0 026 01

2

2 x 3600 W

2 x 3600 VA

2 x 1000 VA

2 x 500 W

2 x 1000 VA

-

-

-

0 026 02

4

4 x 3600 W

4 x 3600 VA

4 x 1000 VA

4 x 500 W

4 x 1000 VA

-

-

-

0 026 04

8

8 x 3600 W

8 x 3600 VA

8 x 1000 VA

8 x 500 W

8 x 1000 VA

-

-

-

0 026 33

8

-

-

-

-

-

-

8 x 16 ballasts

-

0 026 12

4

-

-

-

-

-

4 x 1000 VA

-

-

0 026 21

1

1 x 1000 W

1 x 1000 VA

-

1 x 500 W(1)

-

-

-

-

0 026 22

2

2 x 400 W

2 x 400 VA

-

1 x 200 W(1)

-

-

-

-

0 038 41

1

-

-

-

-

-

-

-

4 A x 1 έξοδος

0 038 42

2

-

-

-

-

-

-

-

2 A x 2 έξοδοι

0 038 44

4

-

-

-

-

-

-

-

2 A x 4 έξοδοι

ON/OFF
Ρύθμιση
Αυτοματισμοί (ρολά, εξαερισμός), ON/OFF, ρύθμιση
Αυτοματισμοί (ρολά, εξαερισμός)

Συμβατό με τα περισσότερα είδη LED dimmable

(1)
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διαχείριση φωτισμού σύστημα BUS/KNX

n Παράδειγμα καλωδίωσης για κτίριο γραφείων
Μονάδες ελέγχου ράγας /
μονάδα ελέγχου
πολλαπλών καναλιών /
μηχανισμοί εντολών

Μονάδες ελέγχου ψευδοροφής / ανιχνευτές /
μηχανισμοί εντολών

Τροφοδοτικό
καλώδιο BUS/KNX
αρ. καταλ. 0 492 91

Έλεγχος του κτιρίου /
της ζώνης

Για ανοιχτούς
χώρους γραφείων:
μονάδα DALI
αρ. καταλ. 0 026 35

Τροφοδοτικό
BUS/KNX
αρ. καταλ.
0 035 12

Οθόνη αφής 5,7" Στοιχείο
αρ. καταλ.
επικοινωνίας IP
0 488 84
αρ. καταλ.
0 035 43
Για αίθουσες συσκέψεων:
μονάδα ρύθμισης
αρ. καταλ. 0 488 61
ανιχνευτές
αρ. καταλ. 0 488 22
μηχανισμός εντολών
σεναρίων
αρ. καταλ. 0 784 78

Για γραφεία:
μονάδα Dali
αρ. καταλ. 0 488 64
ανιχνευτές
αρ. καταλ. 0 488 20
μηχανισμός πολυεντολών
για ρύθμιση
αρ. καταλ. 0 784 71/73

Για χώρους υγιεινής:
μονάδα ON/OFF
αρ. καταλ. 0 488 62
ανιχνευτές
αρ. καταλ. 0 488 20
μηχανισμός εντολών
φωτισμού
αρ. καταλ. 0 784 72/75

Μονάδα ελέγχου
πολλαπλών καναλιών
αρ. καταλ. 0 026 34
ανιχνευτής
αρ. καταλ. 0 488 21
μηχανισμός εντολών
για ρύθμιση
αρ. καταλ. 0 784 71

προς
δίκτυο
LAN

n Πίνακας φορτίων

Ιωδίνη

Αρ. καταλ.

Έξοδοι

Ιωδίνη ΠΧΤ με
επαγωγικό ή
ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή

Φθορισμός

LED

Oικονομικοί
λαμπτήρες
φθορισμού

Λαμπτήρες
φθορισμού με
ballast 1-10 V

DALI

Μοτέρ

Μονάδες ελέγχου ψευδοροφής
0 488 64

4

-

-

-

-

-

-

4 x 32 ballasts

-

0 488 66

8

-

-

-

-

-

-

8 x 16 ballasts

-

0 488 62

4

3600 W

3600 VA

4 x 1000 VA

4 x 500 W

4 x 1000 VA

4 x 1000 VA

-

-

0 488 61

2

2000 W

2000 VA

-

-

-

-

-

-

Μονάδες ελέγχου ράγας
0 026 35

-

-

-

-

-

-

-

64 ballasts

-

0 026 40

-

-

-

-

-

-

-

-

6 A x 4 έξοδοι

0 026 00 + 0 026 34

1

1 x 3600 W

1 x 3600 VA

1 x 1000 VA

1 x 500 W

1 x 1000 VA

-

-

-

0 026 01 + 0 026 34

2

2 x 3600 W

2 x 3600 VA

2 x 1000 VA

2 x 500 W

2 x 1000 VA

-

-

-

0 026 02 + 0 026 34

4

4 x 3600 W

4 x 3600 VA

4 x 1000 VA

4 x 500 W

4 x 1000 VA

-

-

-

0 026 04 + 0 026 34

8

8 x 3600 W

8 x 3600 VA

8 x 1000 VA

8 x 500 W

8 x 1000 VA

-

-

-

0 026 33 + 0 026 34

8

-

-

-

-

-

-

8 x 16 ballasts

-

0 026 12 + 0 026 34

4

-

-

-

-

-

4 x 1000 VA

-

-

0 026 21 + 0 026 34

1

1 x 1000 W

1 x 1000 VA

-

-

-

-

-

-

0 026 22 + 0 026 34

2

2 x 400 W

2 x 400 VA

-

-

-

-

-

-

ON/OFF
Ρύθμιση
Αυτοματισμοί (ρολά, εξαερισμός)
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ΝΕΟ

διαχείριση φωτισμού ασύρματη τεχνολογία / ZigBee®
μηχανισμοί εντολών και μονάδες ελέγχου ψευδοροφής

0 784 44

5 738 62

0 784 49

Ασύρματη τεχνολογία / ZigBee®, 2,4 GHz, εμβέλεια σήματος 100m
Λειτουργία:
- Σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα ασύρματης τεχνολογίας ZigBee®
- Για επέκταση εγκατάστασης BUS/SCS με τη χρήση του interface BUS/SCS – ZigBee®, αρ. καταλ 0 488 32
Οι μηχανισμοί εντολών και οι διακόπτες δέχονται πλαίσια Mosaic
Συσκ.

Αρ. καταλ.

Μηχανισμοί εντολών επίτοιχοι, ασύρματοι
Τροφοδοσία με μπαταρίες λιθίου 3V CR 2032
(περιλαμβάνονται)
Παραδίδονται με εξάρτημα στήριξης, τοποθέτηση
επίτοιχη (χωρίς κουτί εντοιχισμού)
2 στοιχεία
Μηχανισμός ελέγχου φωτισμού ΟN/OFF
1 διεύθυνσης
Για τον έλεγχο 1 προϊόντος ZigBee® (π.χ. 1 μονάδα
ελέγχου ψευδοροφής)

1
1

0 784 43
0 791 43

Λευκό
Αλουμίνιο
Μηχανισμός ελέγχου φωτισμού ΟN/OFF
2 διευθύνσεων
Για τον έλεγχο 2 προϊόντων ZigBee® (π.χ. 1 μονάδα
ελέγχου ψευδοροφής και 1 διακόπτη 230 V)

1
1

0 784 44
0 791 44

Λευκό
Αλουμίνιο

1
1

Μηχανισμός ρύθμισης φωτισμού 1 διεύθυνσης
Για τον έλεγχο 1 μονάδας ελέγχου ψευδοροφής
ZigBee®, 1-10V, Ιωδίνης ΧΤ & ΠΧΤ
0 784 09
Λευκό
0 791 09
Αλουμίνιο

1
1

0 784 28
0 791 28

1
1

Μηχανισμός εντολών σεναρίων
Για τον έλεγχο 4 σεναρίων από 4 πλήκτρα
Παράδειγμα:ρύθμιση του επιπέδου φωτισμού,
συνδυασμός της διαχείρισης φωτισμού και ρολών,
γενικό OFF
0 784 49
Λευκό
0 791 49
Αλουμίνιο

Μηχανισμός ελέγχου ρολών
Λευκό
Αλουμίνιο

Συσκ.

Αρ. καταλ.

Διακόπτες 230 VA
Διακόπτες πομποί/δέκτες
Τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού συνιστώμενου
βάθους 50mm
2 στοιχεία

1
1

Διακόπτης ΟN/OFF 1 διεύθυνσης
Με LED για τον οπτικό έλεγχο της κατάστασης
της ελεγχόμενης εξόδου
Φορτίο ελέγχου max: 1x2500W
0 784 47
Λευκό
0 791 47
Αλουμίνιο

1
1

Διακόπτης ΟN/OFF 2 διευθύνσεων
Με LED για τον οπτικό έλεγχο της κατάστασης
των ελεγχόμενων εξόδων
Φορτίο ελέγχου max: 2x1000W
0 784 48
Λευκό
0 791 48
Αλουμίνιο
Διακόπτης ρολών

1
1

0 784 27
0 791 27

Λευκό
Αλουμίνιο

Μονάδες ελέγχου ψευδοροφής για ρύθμιση
φωτισμού
1
1

Για ballast 1-10V
5 738 66 1 έξοδος, 500 VA
Για ιωδίνη ΧΤ και ΠΧΤ
5 738 64 1 έξοδος, 600 W

Μονάδα ελέγχου ψευδοροφής για έλεγχο
φωτισμού ON/OFF
1

5 738 62 1 έξοδος, 2500 W

Interface BUS/SCS – ZigBee®

1

Επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα σε μία
υπάρχουσα εγκατάσταση BUS/SCS με την
επέκτασή της με εγκατάσταση Ασύρματη/ZigBee®
0 488 32 Τοποθετείται στην ψευδοροφή

Αναμεταδότης
1

0 488 37 Επιτρέπει την αύξηση της απόστασης λήψης του
ασύρματου σήματος ZigBee®
Τροφοδοσία 230 VA

ZigBee®: Προϊόν ZigBee® πιστοποιημένο: Manufacturer Specific Profile
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ΝΕΟ
διαχείριση φωτισμού
ασύρματη τεχνολογία / ZigBee®

διαχείριση φωτισμού
ασύρματη τεχνολογία / ZigBee®

ανιχνευτές και τηλεχειριστήρια

n

0 488 35
Συσκ.

1

1

Αρ. καταλ.

0 488 14

Σε συνδυασμό με το σύστημα BUS/SCS

0 882 32

Ανιχνευτές 230 VA

Τροφοδοσία 230 VA
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5 m
Ακριβής ρύθμιση με τα εργαλεία παραμετροποίησης αρ. καταλ. 0 882 30 & 0 882 35 (σελ. 20)
Επιφάνεια κάλυψης 90 m² - για χώρους εργασίας
0 488 35
Εμβέλεια IR/US 360° - Ø 11 m
Η διπλή αυτή τεχνολογία είναι κατάλληλη για
περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα (αυξημένη
ευαισθησία στην κίνηση) όπως η κίνηση των
δακτύλων στο πληκτρολόγιο
Στήριξη απευθείας στην ψευδοροφή με νύχια
(περιλαμβάνονται) ή σε κουτί batibox βάθους 50 mm
Εξωτερική στήριξη στην οροφή με το κουτί
αρ. καταλ 0 488 75 (σελ. 20)
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 10 m
Επιφάνεια κάλυψης 180 m² - για εισόδους
κτιρίων, αποθήκες, χώρους πάρκινγκ
0 488 14
Εμβέλεια IR 2700
Τοποθέτηση επίτοιχη
Στεγανότητα IP 55 για τοποθέτηση και σε
εξωτερικούς χώρους
Διπλή πλευρική ανίχνευση, προσαρμοσμένη για
χώρους μεγάλου μήκους (π.χ. διάδρομος)
Εμβέλεια σε ευθεία 10 m
Εμβέλεια πλευρική 30 m (2x15 m)

Όταν ένα γραφείο περιστοιχίζεται από γυαλί και η εγκατάσταση
BUS/SCS δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα (απουσία τοίχων),
ένας μηχανισμός εντολών ZigBee® μπορεί να τοποθετηθεί στην
πόρτα. Συγχρόνως, στο πολύπριζο ένας διακόπτης ZigBee®
230 VA θα επιτρέψει τον έλεγχο του φωτισμού του γραφείου
και το άναμμα και το σβήσιμο του υπολογιστή.

n

Αποκλειστική χρήση ασύρματης τεχνολογίας / ZigBee®

Ανιχνευτής με μπαταρίες

1

Τροφοδοσία με μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5 m
Ακριβής ρύθμιση με τα εργαλεία παραμετροποίησης αρ. καταλ. 0 882 30 & 0 882 35 (σελ. 20)
Επιφάνεια κάλυψης 180 m² - για εισόδους
κτιρίων, αποθήκες, χώρους πάρκινγκ
0 488 31
Εμβέλεια IR 2700
Τοποθέτηση επίτοιχη
Στεγανότητα IP 55 για τοποθέτηση και σε
εξωτερικούς χώρους
Διπλή πλευρική ανίχνευση, προσαρμοσμένη για
χώρους μεγάλου μήκους (π.χ. διάδρομος)
Εμβέλεια σε ευθεία 10 m
Εμβέλεια πλευρική 30 m (2x15 m)

Τηλεχειριστήρια IR/RF

1

1

Έλεγχος 4 σεναρίων
5 πλήκτρα, για τη διαχείριση 4 σεναρίων και για
γενικό ΟΝ/OFF
0 882 32 Τηλεχειριστήριο IR/RF
Τροφοδοσία με 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V
τύπου LR03 (περιλαμβάνονται)
Έλεγχος 16 σεναρίων
Για τη διαχείριση 16 σεναρίων και για γενικό ΟΝ/OFF

Η λειτουργία βάση απουσίας/ημιαυτόματη, δηλαδή άναμμα
των φώτων μέσω μπουτόν και αυτόματο σβήσιμο των φώτων,
εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (έως 55%)
Στην ανακαίνιση ενός κτιρίου, παραδείγματος χάριν, αν σ’ ένα
μεγάλο χώρο έχουν τοποθετηθεί αυτόνομοι ανιχνευτές αλλά δεν
μπορεί να γίνει κάθετη σύνδεση με τα σημεία ελέγχου, τότε για την
επίτευξη αυτής της εξοικονόμησης μπορούν να εγκατασταθούν
μηχανισμοί ελέγχου ασύρματης τεχνολογίας / ZigBee®.

0 882 33 Τηλεχειριστήριο IR/RF με οθόνη
Τροφοδοσία με 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V
τύπου LR03 (περιλαμβάνονται)

ZigBee®: Προϊόν ZigBee® πιστοποιημένο: Manufacturer Specific Profile
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>>>

building management

ΝΕΟ

ενεργή διαχείριση κτιρίου

Ενεργή
Διαχείριση
Κτιρίου
Ο συνδυασμός του λογισμικού Building manager
viewer με τον Building manager controller
εξασφαλίζει διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών
συστημάτων της Legrand ή άλλων

0 490 04
Συσκ.

Αρ. καταλ.

0 035 44

Building manager viewer
Software που προσφέρει την εμφάνιση, την
ανάλυση και την ειδοποίηση συναγερμών για
κτίρια:
- εμφάνιση της κατάστασης των συνδεδεμένων
συστημάτων
- δημιουργία απλών σεναρίων
- εμφάνιση των συναγερμών
- χρονικός προγραμματισμός
Μόνιμη εγκατάσταση σε ένα PC αποκλειστικής
χρήσης
Διαθέτει ενσωματωμένο configuration wizard για
την εύκολη δημιουργία του έργου και των οθονών
που εμφανίζονται
Οι εφαρμογές Legrand προϋπάρχουν
προγραμματισμένες (διαχείριση φωτισμού,
φωτισμός ασφαλείας, μέτρηση της κατανάλωσης,
πυρανίχνευση)
Σε συνδυασμό με τον building manager controller
αρ. καταλ. 0 035 44 είναι εφικτή η γενική
διαχείριση του κτιρίου

1
1

> Ένα μόνο σύστημα με λογισμικό επίβλεψης:
εμφάνιση, ανάλυση, ειδοποίηση

Σύστημα διαχείρισης φωτισμού BUS/SCS σελ. 24
Σύστημα διαχείρισης φωτισμού BUS/KNX σελ. 26

> Πολλαπλά συστήματα: αυτοματοποιημένος έλεγχος

Διασύνδεση με συστήματα Legrand ή άλλα

32

0 490 00 Έως 100 σημεία
0 490 04 Έως 2000 σημεία

Building manager controller
1

0 035 44 Αυτοματοποιημένη διαχείριση των
διασυνδεδεμένων συστημάτων ενός κτιρίου
- Λύσεις Legrand: διαχείριση φωτισμού, φωτισμός
ασφαλείας, μέτρηση της κατανάλωσης,
πυρανίχνευση
- Άλλες λύσεις: HVAC, κλπ.
• Εξασφαλίζει:
- τη συλλογή στοιχείων από τα επιμέρους
συστήματα IP KNX, IP MODBUS, IP BACNET, IP SCS
- τον προγραμματισμό της καταγραφής (με
αλγόριθμο) των συναγερμών και ιστορικό των
δεδομένων
- την ανταλλαγή των διαθέσιμων δεδομένων
ανάμεσα στα συστήματα (π.χ. εμφάνιση στην
οθόνη των μετρήσεων των καταναλώσεων του
κυκλώματος των ισχυρών ρευμάτων)
- την ενσωμάτωση των συστημάτων HVAC
(θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός)
- την αποστολή email για τους συναγερμούς
• Τοποθετείται σε ερμάριο δομημένης
καλωδίωσης με αποκλειστική μικτονόμηση των
διαφόρων συστημάτων
• Μπορει να χρησιμοποιηθεί με τους building
manager viewers αρ. καταλ. 0 490 00 και 0 490 04
για την επισκόπηση της εγκατάστασης
• Συνεργάζεται με:
- το σύστημα μετρησης: με τον μετατροπέα
RS 485/IP αρ. καταλ. 0 046 88, ή με τα στοιχεία
επικοινωνίας αρ. καταλ. 0 146 76/78 σε
συνδυασμό με το ψηφιακό πολυόργανο
αρ. καταλ. 0 146 69
- το σύστημα διαχείρισης φωτισμού BUS/KNX
με τον ΚΝΧ/ΙΡ μετατροπέα αρ. καταλ. 0 035 43
- το σύστημα διαχείρισης φωτισμού BUS/SCS
με τη μονάδα ελέγχου αρ. καταλ. 0 026 45
- το σύστημα φωτισμού ασφαλείας με το interface
για διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά ασφαλείας
αρ. καταλ. 0 626 00
- το σύστημα πυρανίχνευσης με τον μετατροπέα
RS 485 / IP αρ. καταλ. 0 046 88

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

building management
ενεργή διαχείριση κτιρίου

n BUS/KNX ενεργή διαχείριση κτιρίου με διασύνδεση με συστήματα Legrand ή άλλα

+
1η περίπτωση: Ενεργή διαχείριση κτιρίου με
τον building manager viewer αρ. καταλ. 0 490 00
ή 0 490 04 για εμφάνιση, ανάλυση, ειδοποίηση

2η περίπτωση: Ενεργή διαχείριση κτιρίου με τον building manager viewer
αρ. καταλ. 0 490 00 ή 0 490 04 + building manager controller
αρ. καταλ. 0 035 44 για διασύνδεση των διάφορων συνδεδεμένων
συστημάτων:
- λύσεις Legrand: διαχείριση φωτισμού, φωτισμός ασφαλείας, μέτρηση της
κατανάλωσης, πυρανίχνευση
- άλλες λύσεις: HVAC, κλπ....

n Παράδειγμα: Διαχείριση φωτισμού + φωτισμός ασφαλείας + μέτρηση ενέργειας + πυρανίχνευση

Μετατροπέας
RS 485 / IP
αρ. καταλ. 0 046 88

Interface IP/KNX
αρ. καταλ. 0 035 43
Interface διαχείρισης
διευθυνσιοδοτούμενων
μονάδων
αρ. καταλ. 0 626 00

Μηχανισμός
εντολών

BUS/KNX

Ανιχνευτής
Μονάδα
ελέγχου

Ανιχνευτής

Οθόνη αφής

Μηχανισμός
εντολών

Μηχανισμός
εντολών

Μηχανισμός
εντολών

Φωτιστικό ασφαλείας
διευθυνσιοδοτούμενο

Αυτόματοι διακόπτες
ισχύος DPX3

BUS RS 485

Φωτιστικό ασφαλείας
διευθυνσιοδοτούμενο
Ανιχνευτής

Μετατροπέας
RS 485 / IP
αρ. καταλ. 0 046 88

Πυρανίχνευση

BUS RS 485

Ανιχνευτής
Μονάδα
ελέγχου

IP MODBUS

IP KNX

BACNET

IP MODBUS

HVAC

Ανιχνευτής καπνού

Αναλυτής ενέργειας
Ανιχνευτής καπνού

Φωτιστικό ασφαλείας
διευθυνσιοδοτούμενο

Μετρητής ενέργειας

Ανιχνευτής καπνού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)
helliniki.legrand@legrand.com.gr

