Kinetikus Kinetikus
kapcsolókkapcsolók
és nyomógombok

típusjelzés

telepítés

kulcstartóra fûzhetô,
zsebben hordható

LE1454-RF
4 gombos kinetikus kapcsoló,
mágneses tartófészekkel, csuklópánttal
RF433MHz, saját FSK protokoll
80 m (kültér), 25 m (beltér)
A gombnyomás kinetikus energiája
(elem és külsô táp nélkül)
kapcsolás, dimmelés
(egy-egy rádiójel lenyomáskor
és felengedéskor)
> 200.000 kapcsolás
felületre szerelhetô, mágneses tartó,
hordozható távvezérlô,
kulcstartóra is felfûzhetô

környezetállóság

IP44 védettség

IP44 védettség

IP44 védettség

IP44 védettség

méretek

54 x 29 x 14 mm, 75 g

54 x 54 x 21 mm, 75 g

86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg
kompatibilis a KRC sorozatú aktuátor
vevôegységekkel, kábelezés nélkül
alakíthatunk ki kapcsolási helyeket,

86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg
kompatibilis a KRC sorozatú aktuátor
vevôegységekkel, kábelezés nélkül
alakíthatunk ki kapcsolási helyeket,

javasolt felhasználás

kompatibilis a KRC sorozatú aktuátor
vevôegységekkel, kulcstartóra fûzve
hordozható

leírás
kommunikáció
hatótáv
táplálás
mûködési mód
várható élettartam

ver.: 1.00

K1-100
egygombos kinetikus kapcsoló,
kulcstartóra fûzhetô távvezérlô
RF433MHz, saját FSK protokoll
60 m (kültér), 20 m (beltér)
A gombnyomás kinetikus energiája
(elem és külsô táp nélkül)
kapcsolás, dimmelés
(egy-egy rádiójel lenyomáskor
és felengedéskor)
> 200.000 kapcsolás
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KM1-350
6 csatornás kinetikus kapcsoló,
billenôgomb kialakítású RF adó
RF433MHz, saját FSK protokoll
80 m (kültér), 25 m (beltér)
A gombnyomás kinetikus energiája
(elem és külsô táp nélkül)
kapcsolás, dimmelés
(egy-egy rádiójel lenyomáskor
és felengedéskor)
> 200.000 kapcsolás
felületre szerelhetô, csavarozható vagy
kétoldalas ragasztóval ragasztható,
felhasználóbarát, vékony kialakítás

ES3454-RF
4 csatornás kinetikus kapcsoló,
billenôgomb kialakítású RF adó
RF433MHz, saját FSK protokoll
80 m (kültér), 25 m (beltér)
A gombnyomás kinetikus energiája
(elem és külsô táp nélkül)
kapcsolás, dimmelés
(egy-egy rádiójel lenyomáskor
és felengedéskor)
> 200.000 kapcsolás
felületre szerelhetô, csavarozható vagy
kétoldalas ragasztóval ragasztható,
felhasználóbarát, vékony kialakítás

kompatibilis a KRC sorozatú aktuátor
vevôegységekkel, mágneses tartófészekbe
helyezhetô hordozható távkapcsolóként, párosításkor, ha 1 helyett 4x nyomjuk meg párosításkor, ha 1 helyett 4x nyomjuk meg
vagy akár kulcstartóra fûzve is használható a gombot, a billenôgomb egyik oldala csak a gombot, a billenôgomb egyik oldala csak
ON, másik oldala OFF parancsot ad
ON, másik oldala OFF parancsot ad

KS2-354
3 csatornás kinetikus kapcsoló,
nyomógomb kialakítású RF adó
RF433MHz, saját FSK protokoll
80 m (kültér), 25 m (beltér)
A gombnyomás kinetikus energiája
(elem és külsô táp nélkül)
kapcsolás, dimmelés
(egy-egy rádiójel lenyomáskor
és felengedéskor)
> 200.000 kapcsolás
felületre szerelhetô, csavarozható vagy
kétoldalas ragasztóval ragasztható,
felhasználóbarát, vékony kialakítás
IP67 védettség,
vízbe is meríthetô, nem csak a
fröccsenô víznek áll ellen
86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg

KS2-254
2 csatornás kinetikus kapcsoló,
nyomógomb kialakítású RF adó
RF433MHz, saját FSK protokoll
80 m (kültér), 25 m (beltér)
A gombnyomás kinetikus energiája
(elem és külsô táp nélkül)
kapcsolás, dimmelés
(egy-egy rádiójel lenyomáskor
és felengedéskor)
> 200.000 kapcsolás
felületre szerelhetô, csavarozható vagy
kétoldalas ragasztóval ragasztható,
felhasználóbarát, vékony kialakítás
IP67 védettség,
vízbe is meríthetô, nem csak a
fröccsenô víznek áll ellen
86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg

KS2-154
1 csatornás kinetikus kapcsoló,
nyomógomb kialakítású RF adó
RF433MHz, saját FSK protokoll
80 m (kültér), 25 m (beltér)
A gombnyomás kinetikus energiája
(elem és külsô táp nélkül)
kapcsolás, dimmelés
(egy-egy rádiójel lenyomáskor
és felengedéskor)
> 200.000 kapcsolás
felületre szerelhetô, csavarozható vagy
kétoldalas ragasztóval ragasztható,
felhasználóbarát, vékony kialakítás
IP67 védettség,
vízbe is meríthetô, nem csak a
fröccsenô víznek áll ellen
86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg

kompatibilis a KRC sorozatú aktuátor
vevôegységekkel, kábelezés nélkül
alakíthatunk ki kapcsolási helyeket

kompatibilis a KRC sorozatú aktuátor
vevôegységekkel, kábelezés nélkül
alakíthatunk ki kapcsolási helyeket

kompatibilis a KRC sorozatú aktuátor
vevôegységekkel, kábelezés nélkül
alakíthatunk ki kapcsolási helyeket
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KS2-154S

KS2-154G

KS2-254S

KS2-254G

KS2-354S

KS2-354G

KM1-350S

KM1-350G

Aktuátor relémodulok kinetikus kapcsolókhoz

típusjelzés

típusjelzés
KRC703-W
KRC201-W
KRC202-W
KRC220-W
KRC211-W
3 csatornás kapcsolt fázis
egycsatornás szárazkontaktus
kétcsatornás kapcsolt fázis
redônyvezérlô relémodul
egycsatornás triak
relémodul (3x 5A)
relémodul (10A)
relémodul (2x 5A)
(1.7A kapcsolt fázis)
fényerôszabályzó (150W max)
leírás
kinetikus kapcsolókkal és Tuya
kinetikus kapcsolókkal,
kinetikus kapcsolókkal,
kinetikus kapcsolókkal,
kinetikus kapcsolókkal,
leírás
platformról vezérelhetô, bistabil
vezetékes kapcsolókkal
vezetékes kapcsolókkal
vezetékes kapcsolókkal
vezetékes kapcsolókkal
üzemmóddal
és Tuya platformról vezérelhetô és Tuya platformról vezérelhetô és Tuya platformról vezérelhetô és Tuya platformról vezérelhetô
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
csatlakozás,
csatlakozás,
RF433MHz kinetikus kapcsolóktól RF433MHz kinetikus kapcsolóktól RF433MHz kinetikus kapcsolóktól RF433MHz kinetikus kapcsolóktól RF433MHz kinetikus kapcsolóktól
kommunikáció:
kommunikáció:
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
táplálás
táplálás
az S bemenetre kapcsolt fázist
az S1 és S2 bemenetekre
az S1 és S2 bemenetekre
az S bemenetre kapcsolt fázist
csatorna kapcsolási állapota megjelenik csatorna kapcsolási állapota megjelenik csatorna kapcsolási állapota megjelenik csatorna kapcsolási állapota megjelenik
csatorna kapcsolási állapota
kötve, nyomógombbal vagy
kapcsolt fázist kötve, nyomókapcsolt fázist kötve, billenôkötve, billenôkapcsolóval rövid
szenzorjel-típusok
szenzorjel-típusok
a visszajelzô LEDen és mobilalkalmazásban a visszajelzô LEDen és mobilalkalmazásban a visszajelzô LEDen és mobilalkalmazásban a visszajelzô LEDen és mobilalkalmazásban megjelenik a visszajelzô LEDen és billenôkapcsolóval kapcsolhatjuk a gombbal vagy billenôkapcsolóval kapcsolóval kapcsolhatjuk a nyitás gombnyomással kapcsoljuk,
és jelbemenetek
és jelbemenetek
mobilalkalmazásban
relékimenetet.
kapcsolhatjuk a relékimeneteket.
és zárás relékimeneteket. hosszan szabályozzuk a kimenetet.
a 3 csatorna elnevezhetô,
nyitási, zárási, állj és tovább
a kimenet bekapcsolható
a 2 csatorna elnevezhetô, mindkettô külön a 2 csatorna elnevezhetô, mindkettô külön
a relécsatorna
a relécsatorna elnevezhetô,
parancsok adhatóak ki
és kikapcsolható, a fényerô
a 6 csatorna elnevezhetô, mind külön
a 6 csatorna elnevezhetô, mind külön
bekapcsolható és kikapcsolható, idôrelé bekapcsolható és kikapcsolható, idôrelé mindhárom külön bekapcsolható
végrehajtási parancsok
végrehajtási parancsok
és kikapcsolható
bekapcsolható és kikapcsolható bekapcsolható és kikapcsolható
az applikációs felületbôl
szabályozható
bekapcsolható és kikapcsolható
bekapcsolható és kikapcsolható
módban csak bekapcsolható
módban csak bekapcsolható
külön, a 6 csatorna
külön, a 2 csatorna
külön, a 3 csatorna
a relécsatorna
a relécsatornák
nyitási, zárási, állj és tovább
a kimenet bekapcsolása,
külön, a 6 csatorna
bekapcsolása vagy kikapcsolása
külön, a 2 csatorna
bekapcsolása vagy kikapcsolása
bekapcsolása vagy kikapcsolása bekapcsolása vagy kikapcsolása bekapcsolása vagy kikapcsolása
parancsok észlelése
kikapcsolása és a fényerô
bekapcsolása vagy kikapcsolása
indíthat automatizációt,
bekapcsolása vagy kikapcsolása
indíthat automatizációt,
automatizációt indíthat
automatizációt indíthat
indíthat automatizációt
indíthat automatizációt
indíthat automatizációt
indíthat automatizációt
változása, ha X-tôl magasabb,
indíthat automatizációt
kinetikus kapcsolókkal indítható
indíthat automatizációt
kinetikus kapcsolókkal indítható
alacsonyabb, vagy egyenlô (%)
jelenetparancsok
jelenetparancsok
külön, a 2 csatornán, bekapcsolás,
külön, a 3 csatornán, bekapcsolás,
nyitási, zárási, állj és tovább
külön, a 2 csatornán, bekapcsolás,
bekapcsolás, kikapcsolás,
külön, a 6 csatornán, bekapcsolás,
kikapcsolás, ellenkezô állapotra váltás, kikapcsolás, ellenkezô állapotra
bekapcsolás, kikapcsolás,
bekapcsolás, kikapcsolás,
mozgatási parancsok,
külön, a 6 csatornán, bekapcsolás,
kikapcsolás, ellenkezô állapotra váltás,
jelenetparancsot és
jelenetparancsot és
X%-ra álljon a fényerô
kikapcsolás, ellenkezô állapotra váltás
mind bekapcs., mind kikapcs., utóbbi
váltás, mind bekapcs.,
ellenkezô állapotra váltás
ellenkezô állapotra váltás
forgásirány beállítása
mind bekapcs., mind kikapcs., utóbbi
automatizációt fogadhat kikapcsolás, ellenkezô állapotra váltás
automatizációt fogadhat
idôrelé módban hasznos
mind kikapcs.
jelenetparancsból
idôrelé módban hasznos
75 x 75 x 28mm, 0.15kg
75 x 75 x 28mm, 0.15kg
44 x 44 x 22mm, 58g
44 x 44 x 22mm, 58g
126 x 80 x 33mm, 0.28kg
75 x 75 x 28mm, 0.15kg
44 x 44 x 22mm, 58g
44 x 44 x 22mm, 58g
126 x 80 x 33mm, 0.28kg
méretek
méretek
Mechanikus kapcsolók
Mechanikus kapcsolók
kötôdobozában elfér (EU 65mm),
Mechanikus kapcsolók
kötôdobozában elfér (EU 65),
Szobák vagy teljes lakások fogyasztóinak Szobák vagy teljes lakások fogyasztóinak
hagyományos mechanikus
vezérlése kinetikus kapcsolókkal és
kötôdobozában elfér (EU
hagyományos mechanikus
vezérlése kinetikus kapcsolókkal és
és kinetikus kapcsolóról
Szobák vagy teljes lakások fogyasztóinak Szobák vagy teljes lakások fogyasztóinak
automatizációkkal, törpefeszültségû
65mm), hagyományos mechaés kinetikus kapcsolóról
vezérlése kinetikus kapcsolókkal és
automatizációkkal, törpefeszültségû
egyaránt vezérelhetô, ahogy
vezérlése kinetikus kapcsolókkal és
nikus nyomógombokkal (2)
egyaránt vezérelhetô, ahogy
mobilapplikációból és
Mechanikus kapcsolók
automatizációkkal, a kinetikus kapcsolók a automatizációkkal, a kinetikus kapcsolók a jelek és fogyasztók kapcsolása kinetikus jelek és fogyasztók kapcsolása kinetikus
kapcsolókkal, automatizációkkal és
és kinetikus kapcsolóról (3
mobilapplikációból és
kapcsolókkal, automatizációkkal és
automatizációkból is.
kötôdobozában elfér,
hagyományos kapcsolókat helyettesítik, hagyományos kapcsolókat helyettesítik,
távolról, mobiltelefonról.
gomb) egyaránt vezérelhetô,
automatizációkból is.
távolról, mobiltelefonról.
Törpefeszültségû jelek és
hagyományos mechanikus
de nem igényelnek vezetékezést és vésést. de nem igényelnek vezetékezést és vésést.
Idôrelé üzemmódban kapunyitásSzobák vagy teljes lakások
ahogy mobilapplikációból és
Törpefeszültségû jelek és fogyasztók
Idôrelé üzemmódban kapunyitásfogyasztók kapcsolása
és kinetikus kapcsolóról
Törpefeszültségû jelek és fogyasztók
javasolt felhasználás
javasolt felhasználás
automatizációkból is.
FET-es megvalósítással a felfutó
kapcsolása kinetikus kapcsolókkal,
vezérlésre, világítás-idôzítô automataként. vezérlésre, világítás-idôzítô automataként. fogyasztóinak vezérlése kinetikus
kinetikus kapcsolókkal,
egyaránt vezérelhetô, ahogy
kapcsolása kinetikus kapcsolókkal,
Választható idôtartamok: 0.2mp, 2mp, kapcsolókkal, automatizációkkal,
Automatikus kikapcsolás
és a lefutó élet is kapcsolja, tehát
automatizációkkal
Választható idôtartamok: 0.2mp, 2mp,
mechanikus kapcsolókkal,
mobilapplikációból és
automatizációkkal
és távolról, mobiltelefonról.
10 perc után
mindkét típusú dimmelhetô LED
és távolról, mobiltelefonról.
6mp, 30mp, 2perc, 6perc, 18perc, 36perc 6mp, 30mp, 2perc, 6perc, 18perc, 36perc
automatizációkkal, és távolról,
automatizációkból is.
és távolról, mobiltelefonról.
lámpákkal kompatibilis.
mobiltelefonról.
Legfeljebb 10 kinetikus
Egy csatornához legfeljebb 10
Egy csatornához legfeljebb 10
Egy csatornához legfeljebb 5 kinetikus
Egy csatornához legfeljebb 10 Egy redônyvezérlôhöz legfeljebb
5 kinetikus kapcsoló tanítható, kapcsoló tanítható hozzá, 5-ször
kinetikus kapcsoló tanítható,
Egy csatornához legfeljebb 5 kinetikus kapcsoló tanítható, egy aktuátorhoz 30 db. Egy csatornához legfeljebb 10 kinetikus Egy csatornához legfeljebb 10 kinetikus kinetikus kapcsoló tanítható, egy kinetikus kapcsoló tanítható,
aktuátorhoz 30 db.
5-ször be-ki-be-ki-be kapcsoljuk a 5-ször be-ki-be-ki-be kapcsoljuk a 5-ször megnyomjuk a bekötött megnyomjuk a bekötött vezetékes
4mp-ig nyomvatartjuk a csatorna
kapcsoló tanítható, egy aktuátorhoz 30 db. kapcsoló tanítható, egy aktuátorhoz 30 db.
kapcsoló tanítható, egy aktuátorhoz 30 db.
kapcsolót majd megnyomjuk a
vezetékes kapcsolót majd
visszajelzôjét, majd megnyomjuk a
4mp-ig nyomvatartjuk a csatorna gombját, 4mp-ig nyomvatartjuk a csatorna gombját, 4mp-ig nyomvatartjuk a csatorna bekötött vezetékes kapcsolót majd bekötött vezetékes kapcsolót majd
4mp-ig nyomvatartjuk a csatorna
feltanítani kívánt
majd megnyomjuk a feltanítani kívánt
gombját, majd megnyomjuk a megnyomjuk a feltanítani kívánt megnyomjuk a feltanítani kívánt megnyomjuk a feltanítani kívánt
feltanítani kívánt kinetikus kapcsolót.
majd megnyomjuk a feltanítani kívánt
visszajelzôjét, majd megnyomjuk a
kinetikus kapcsolót.
kinetikus kapcsolót.
feltanítani kívánt
kinetikus kapcsolót.
kinetikus kapcsoló egy gombját.
Jelenetparancsokhoz mobilappból
kinetikus kapcsolót.
kinetikus kapcsolót.
feltanítani kívánt kinetikus kapcsolót.
kinetikus kapcsolót.
taníthatunk kinetikus kapcsolót.
programozási
programozási
WiFi párosítás: a párosítás gombot WiFi párosítás: a párosítás gombot WiFi párosítás: a párosítás gombot WiFi párosítás: a párosítás gombot
WiFi párosítás: a középsô gombot 8mp-ig Zigbee párosítás: a középsô gombot 8mp-ig
WiFi párosítás: a táplálás feletti gombot
gomb-parancsok
gomb-parancsok
Zigbee párosítás: a táplálás feletti gombot nyomjuk, amíg nem világít folyamatosan. nyomjuk, amíg nem világít folyamatosan. WiFi párosítás: a középsô gombot 8mp-ig nyomjuk, amíg nem világít 8mp-ig nyomjuk, amíg nem világít 8mp-ig nyomjuk, amíg nem világít 8mp-ig nyomjuk, amíg nem világít
8mp-ig nyomjuk, amíg nem világít
Idôrelé és bistabil mód közötti váltás 8mp-ig nyomjuk, amíg nem világít folyamatosan a visszajelzô LED, folyamatosan a visszajelzô LED, folyamatosan a visszajelzô LED, folyamatosan a visszajelzô LED,
8mp-ig nyomjuk, amíg nem világít
Idôrelé és bistabil mód közötti váltás
folyamatosan.
elengedve gyorsan villog.
folyamatosan.
elengedve gyorsan villog.
elengedve gyorsan villog.
folyamatosan.
elengedve gyorsan villog.
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KRC-102
6 csatornás szárazkontaktus
aktuátor relémodul,
2x 16A + 4x 10A terhelhetô,
kinetikus kapcsolókkal
és Tuya platformról vezérelhetô
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
RF433MHz kinetikus kapcsolók felôl
100-240V AC
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KRC-103
6 csatornás szárazkontaktus
aktuátor relémodul,
2x 16A + 4x 10A terhelhetô,
kinetikus kapcsolókkal
és Tuya platformról vezérelhetô
Zigbee 802.15.4, Zigbee router device
RF433MHz kinetikus kapcsolók felôl
100-240V AC

KRC702-W
kétcsatornás szárazkontaktus
aktuátor relémodul (2x 5A)
kinetikus kapcsolókkal
és Tuya platformról vezérelhetô,
bistabil vagy idôrelé üzemmóddal
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
RF433MHz kinetikus kapcsolók felôl
100-240V AC

KRC702-Z
kétcsatornás szárazkontaktus
aktuátor relémodul (2x 5A)
kinetikus kapcsolókkal
és Tuya platformról vezérelhetô,
bistabil vagy idôrelé üzemmóddal
Zigbee 802.15.4, Zigbee router device
RF433MHz kinetikus kapcsolók felôl
100-240V AC
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Zigbee koordinátor hubok és érzékelôk
típusjelzés
leírás
csatlakozás, kommunikáció:
táplálás

eszközök csatlakoztatása

hálózati hatótávolság

méretek

javasolt felhasználás

típusjelzés
leírás
csatlakozás, kommunikáció:

táplálás

szenzorjel-típusok
és jelbemenetek
végrehajtási parancsok

automatizációt indíthat

jelenetparancsot és
automatizációt fogadhat
méretek

javasolt felhasználás

ver.: 1.00

TYGWZW-01
TYGWZ-01-R
TUYA Zigbee-WiFi átjáró (hub)
TUYA Zigbee-LAN átjáró (hub)
Zigbee 802.15.4, WiFi, 802.11b/g/n
Zigbee 802.15.4, 802.3u 100Base-TX
Zigbee coordinator device
Zigbee coordinator device
5V DC (5V/1A USB tápegység mellékelve)
5V DC (5V/1A USB tápegység mellékelve)
mikro USB csatlakozás
mikro USB csatlakozás
legfeljebb 50 eszközbôl álló teljes Zigbee hálózat, legfeljebb 50 eszközbôl álló teljes Zigbee hálózat,
TUYA / Smart Life alkalmazásból hozzáadható
TUYA / Smart Life alkalmazásból hozzáadható
eszközök, szenzorjelek, közvetlen eszközparancsok éseszközök, szenzorjelek, közvetlen eszközparancsok és
automatizációk kezelése
automatizációk kezelése
optikai rálátással 10-30m max,
optikai rálátással 10-30m max,
a zigbee szabvány automatikusan kialakított mesh- a zigbee szabvány automatikusan kialakított meshhálózatot alkalmaz, ahol a külsô táplálású eszközök hálózatot alkalmaz, ahol a külsô táplálású eszközök
átjáróként üzemelnek
átjáróként üzemelnek
a távolabbi eszközök felé
a távolabbi eszközök felé
60.5 x 60.5 x 16.1mm, 50 g
89 x 89 x 23mm, 80 g
Zigbee szenzorokból és végrehajtókból épített
Zigbee szenzorokból és végrehajtókból épített
hálózat átjárója az internet felé, legfeljebb 50
hálózat átjárója az internet felé, legfeljebb 50
zigbee eszköz csatlakoztatásához. Több átjárót
zigbee eszköz csatlakoztatásához. Több átjárót
párhuzamosan alkalmazva bôvíthetô az eszközszám, párhuzamosan alkalmazva bôvíthetô az eszközszám,
az automatizációk külön átjáróhoz csatlakozó
az automatizációk külön átjáróhoz csatlakozó
eszközöket is tartalmazhatnak
eszközöket is tartalmazhatnak

TYZ-HS1MS
TUYA Zigbee PIR mozgásérzékelô
erôs zavarvédelemmel
Zigbee 802.15.4,
Zigbee endpoint device
1x CR123A 3V, 1550mAh (4.7Wh)
PDM-3.3V modullal 5VDC-26VDC
készenléti áramfelvétel 15µA,
üzemi áramfelvétel 30mA
mozgás történt
mozgás megszûnt
tamper-kapcsoló jelzése
elemfeszültség alacsony
mozgást észlet
mozgás megszûnt
mozgás X ideje tart (1mp-tól 5ó59p59mp-ig)
nincs mozgás X ideje (1mp-tól 5ó59p59mp-ig)
telepfeszültség X%
60.5 x 60.5 x 16.1mm, 50 g
megadott napszakban mozgásérzékeléskor
felkapcsolni világítást,
ha nincs mozgásérzékelés X ideig,
világítás automatikus lekapcsolása,
riasztásjelzés, miután a
riasztási jelenetparancsot élesítjük
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TYZ-HS1WL
TUYA Zigbee vízkifolyás-érzékelô
vezetékes szondával
Zigbee 802.15.4,
Zigbee endpoint device
2x AAA 3V
PDM-3.3V modullal 5VDC-26VDC
készenléti áramfelvétel 5µA,
üzemi áramfelvétel 30mA
vízérzékelés kezdete
vízérzékelés vége
tamper-kapcsoló jelzése
elemfeszültség alacsony
-

TYZ-HS1DS
TUYA Zigbee mágneses nyitásérzékelô
kétoldali reed relével
Zigbee 802.15.4,
Zigbee endpoint device
2x AAA 3V
PDM-3.3V modullal 5VDC-26VDC
készenléti áramfelvétel 5µA,
üzemi áramfelvétel 30mA
kinyílt - open
becsukódott - close
tamper-kapcsoló jelzése
elemfeszültség alacsony
kinyílt
becsukódott
X ideje nyitva van (1mp-tól 5ó59p59mp-ig)
X ideje csukva van (1mp-tól 5ó59p59mp-ig)
telepfeszültség X%

TYZ-HS1SA
TUYA Zigbee füstérzékelô, beépített szirénával
Minôsítések: CE, EN14604, BOSEC
Zigbee 802.15.4,
Zigbee endpoint device
1x CR123A 3V, 1550mAh (4.7Wh)
PDM-3.3V modullal 5VDC-26VDC
készenléti áramfelvétel 10µA,
üzemi áramfelvétel 60mA
füstöt észlelt, push-üzenettel
füstérzékelés vége
tamper-kapcsoló jelzése
elemfeszültség alacsony
-

76x37x17mm (érzékelô), 26x28x12mm (szonda)

76x37x17mm (érzékelô), 76x14x17mm (mágnes)

60 x 60 x 49.2mm, 0.1kg

padlón megjelenô víz hatására fôcsap automatikus
elzárása és push-notifikáció,
takarításkor a szonda a padlóról felemelhetô,
öntözôtartályok vagy egyéb víztartályok szintjének
jelzésére és szabályzására

ajtónyitásra elinduló folyamatok,
ablaknyitásra letiltott fûtés/légkondícionálás,
jelzés nyitvahagyott ablakról/ajtóról X idô után
riasztásjelzés, miután a
riasztási jelenetparancsot élesítjük

vízérzékelés kezdete, push-üzenettel
vízérzékelés vége
telepfeszültség X%

füstöt észlet
füst megszûnt
telepfeszültség X%

TYZ-HS1CG
TUYA Zigbee éghetôgázérzékelô, szirénával
Minôsítések: CE, EN50194, BS EN50194-1:2009
Zigbee 802.15.4,
Zigbee router device
AC 110V-240V
fali dugalj csatlakozás

éghetô gáz jelenléte
gázszint a veszélyes érték alá csökkent
hangjelzés és villogás

éghetô gáz jelenléte
gázszint a veszélyes érték alá csökkent

hangjelzés és villogás
79 x 68 x 31mm (+dugvilla), 0.1kg
robbanásképes szénhidrogén gázkeverék
füstérzékeléskor saját sziréna hangjelzése (85dB) 6-9% vagy magasabb koncentrációjának észlelésekor
push-üzenet küldése,
saját sziréna hangjelzése (85dB)
konyhai füstérzékeléskor sütô, kenyérpirító, egyéb
és errôl push-üzenet küldése,
hôforrások azonnali áramtalanítása
magasan telepítve földgáz, padlóhoz közel propánés errôl push-üzenet küldése
bután jelenlétére riaszt
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Riasztásjelzés és otthonautomatizáció

típusjelzés
leírás
csatlakozás, kommunikáció:
táplálás
szenzorok csatlakoztatása

szenzor-üzemmódok

élesítés és hatástalanítás

riasztásjelzés

méretek

alapkészlet tartozékai

javasolt felhasználás

típusjelzés
leírás
csatlakozás, kommunikáció:

táplálás
méretek

funkciók

ver.: 1.00

AZX-G30
AZX-DB11
WiFi+GSM riasztásjelzô központ
WiFi csengô és riasztásjelzô központ
TUYA automatizációkkal
TUYA automatizációkkal
RF433Mhz, WiFi, GSM (2G hívás, SMS)
RF433Mhz, WiFi
5V DC (5V/1A USB tápegység mellékelve)
230V AC
+ beépített akkumulátor (3.7V 500mAh)
+ beépített akkumulátor (3.7V 300mAh)
3db vezetékes, szabotázs-védett
zóna (vonalvégi ellenállás),
max. 90db RF433MHz zóna/szenzor
max. 90db RF433MHz zóna/szenzor
vagy RF433MHz csengôgomb
normál zóna, késleltetett riasztású zóna
normál zóna, késleltetett riasztású zóna
héjvédelem/bennmaradó riasztású zóna,
héjvédelem/bennmaradó riasztású zóna,
csendes zóna, 24h zóna, csengôgomb zóna
csendes zóna, 24h zóna, csengôgomb zóna
AZX-R10 távkapcsolóról (max 10 db.),
kapacitív érintôbillentyûzetrôl,
AZX-K10 RFID kulcstartóval (125kHz),
AZX-R10 távkapcsolóról (max 10 db.),
GSM hanghívásból, SMS üzenettel,
TUYA eszközfelületrôl, TUYA jelenetparancsból vagy
TUYA eszközfelületrôl, TUYA jelenetparancsból vagy
automatizációból
automatizációból
beéptett hangszórón, vezetékes szirénán,
vezeték nélküli, napelemes PE-S520 szirénán, SMS
üzenetben (max. 5 telefonszám),
beéptett hangszórón,
GSM hanghívásban (max. 5 telefonszám egymás után
TUYA push-üzenetben,
hívva), TUYA push-üzenetben,
TUYA automatizációk indításával
TUYA automatizációk indításával
159 x 97 x 21mm, 0.35kg
91 x 56 x 27mm (aljzat nélkül) / 0.2kg
AZX-G30 riasztásjelzô központ,
5V DC mikroUSB tápegység,
vezetékes 85dB sziréna,
AZX-DB11 riasztásjelzô központ és csengô, 1db
1db AZX-D10 RF nyitásérzékelô,
AZX-R10 távkapcsoló
1db AZX-P10 mozgásérzékelô PIR szenzor,
(csengôgombot az alapkészlet nem tartalmaz)
2db AZX-R10 távkapcsoló,
2db AZX-K10 RFID kulcstartó
lakások, nyaralók behatolásvédelmi riasztásjelzésére,
lakások, nyaralók behatolásvédelmi riasztásjelzésére, okos otthonnal egy rendszerben, kapcsolókkal,
okos otthonnal egy rendszerben, kapcsolókkal,
termosztátokkal együtt mûködtetve, AZX-G30
termosztátokkal együtt mûködtetve
szenzorhatótávolságának növelése AZX-DB11
alközpontok telepítésével

AZX-R10
rádiófrekvenciás távkapcsoló
RF433MHz
1x CR2025 3V, 150mAh (0.45Wh)
készenléti áramfelvétel 1µA,
üzemi áramfelvétel 7mA
76 x 33 x 11mm, 30g
élesítés,
hatástalanítás,
bennmaradó élesítés (héjvédelem),
SOS pánikriasztás,
szilikon rögzítôkarika
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AZX-P10
rádiófrekvenciás mozgásérzékelô
RF433MHz
3x AA, 4.5V DC, 2900mAh (13Wh)
PDM-5.2V modullal 9VDC-24VDC
készenléti áramfelvétel 8µA,
üzemi áramfelvétel 20mA
115 x 60 x 37mm, 0.15kg
5 jumperrel állítható mûködési módok:
1. és 2.: teszt és normál üzemmód, azaz folyamatos
riasztásküldés, vagy minden érzékelés után 3 percre
alvó állapotba kapcsol a szenzor
3. és 4.: a mozgásérzékelés érzékenysége
három szintben állítható
5.: visszajelzô kék LED letiltása

AZX-D10
rádiófrekvenciás nyitásérzékelô
RF433MHz
1x CR2032 3V, 220mAh (0.7Wh)
PDM-3.3V modullal 5VDC-26VDC
készenléti áramfelvétel 1.5µA,
üzemi áramfelvétel 10mA
73x27x13mm (szenzor), 56x12x13mm (mágnes)

AZX-DB01
rádiófrekvenciás csengôgomb
RF433MHz
1x CR2032 3V, 220mAh (0.7Wh)
PDM-3.3V modullal 5VDC-26VDC
készenléti áramfelvétel 0.5µA,
üzemi áramfelvétel 7mA
68 x 42 x 16mm, 40g

HAL szenzoros (nem reed relés) megvalósítású,
tehát vas/acél felületre is telepíthetô.
Beépített tamper-kapcsoló,
az elôlapi nyomógomb pánikriasztásra is
alkalmazható, emellett könnyíti a feltanítást.
Csengôként, akár minden ajtónyitást is jelezhet.

Csengetés jelzése AZX-DB11
és AZX-G30 központok felé.
Az AZX-DB11 a csengetésrôl
push-üzenetet is küld.

PA-SD438R
rádiófrekvenciás füst- és hôérzékelô
RF433MHz, beépített sziréna

PE-S520
kültéri RF napelemes sziréna
RF433MHz vevô, beépített sziréna

1x CR123A 3V, 1550mAh (4.7Wh)
PDM-3.3V modullal 5VDC-26VDC
Ø105 x 48 mm, 0.12kg

beépített 3.7V, 1000mAh (3.7Wh)
Li-ion akkumulátor, napelemes töltéssel,
1mA készenléti, 170mA üzemi áramfelvétel
262 x 195 x 63 mm, 0.9 kg

részecske-kamrás füstérzékelô,
Tmax hôérzékelô,
bármelyik eseményre fénnyel,
hanggal és rádiójellel jelez.
85dB beépített sziréna

RF433MHz vevô az AZX-G30 riasztási jelére
indítja illetve leállítja a sziréna és a
fényjelzés riasztásjelzését,
hátlapi tamper-kapcsoló,
teljes feltöltéssel 15 nap feletti készenléti idô
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típusjelzés
leírás
csatlakozás, kommunikáció:

táplálás
méretek

funkciók

Termosztátok és fûtésvezérlés

típusjelzés

THY08WW-WiFi és THY08BW-WiFi
THY369
THY08-2WAC-WiFi
WiFi termosztát belsô NTC hôérzékelôvel,
WiFi termosztát belsô NTC hôérzékelôvel,
WiFi termosztát külsô és belsô NTC
Zigbee termosztát külsô és belsô NTC
3db vezetékes parancskimenettel,
Zigbee radiátortermosztát
7db kapcsolt fázis kimenettel:
hôérzékelôvel, kapacitív érintôgombokkal, hôérzékelôvel, kapacitív érintôgombokkal,
kapacitív érintôgombokkal,
5+2, 6+1 és 7+0 napos ütemezéssel,
ventillátor 1-2-3,
5+2, 6+1 és 7+0 napos ütemezéssel,
5+2, 6+1 és 7+0 napos ütemezéssel,
5+2, 6+1 és 7+0 napos ütemezéssel, napi 6 hômérsékletváltási programpont
fûtés nyit/zár, hûtés nyit/zár
leírás
napi 6 hômérsékletváltási programpont napi 6 hômérsékletváltási programpont napi 6 hômérsékletváltási programpont
Tuya platformról is vezérelhetô
kapacitív érintôgombokkal,
Tuya platformról is vezérelhetô
Tuya platformról is vezérelhetô
Tuya platformról is vezérelhetô
Tuya platformról is vezérelhetô
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
Zigbee 802.15.4 (2.4GHz)
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
külsô NTC: vezetékkel,
külsô NTC: vezetékkel,
WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz,
7x kapcsolt fázis kimenet,
Zigbee 802.15.4 (2.4GHz)
1x kapcsolt fázis kimenet,
1x kapcsolt fázis kimenet,
1x NC kapcsolt fázis kimenet, 3A max M30 radiátorszelepre szerelhetô termosztát
max. AC 250V / 3A,
csatlakozás,
max. AC 250V / 16A,
max. AC 250V / 16A,
1x NO kapcsolt fázis kimenet, 3A max
1x nyitásérzékelô bemenet,
automatikus végállás-kalibrációval,
kommunikáció
1x fix nulla kimenet
1x fix nulla kimenet
1x szárazkontaktus kimenet, kazánvezérlés %-ban megadható nyitási értékkel
szárazkontaktus
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
3x AA, 4.5V DC (3.7V-5V)
táplálás
Beépített NTC hôérzékelô,
Beépített NTC hôérzékelô,
Beépített NTC hôérzékelô,
Beépített NTC hôérzékelô,
két kapcsolt fázis kimenet, Normal Open és
3db ventillátor kimenet, három sebességi
vezetékkel csatlakoztatható külsô NTC
vezetékkel csatlakoztatható külsô NTC
Normal Close logikával,
fokozatnak megfeleltetve,
Üzemmódok: csak belsô hôméréssel,
Üzemmódok: csak belsô hôméréssel,
NO fûtésvezérlésre, NC hûtésvezérlésre,
fûtés-csap vezérlés: nyitás kapcsolt fázis,
Beépített NTC hôérzékelô,
szenzorjel-típusok,
csak külsô hôméréssel, mindkét szenzorral, csak külsô hôméréssel, mindkét szenzorral,
zárás kapcsolt fázis,
korrigálható offszet-hômérséklettel,
jelbemenetek,
ekkor a külsô szenzorral a fûtôtest
ekkor a külsô szenzorral a fûtôtest
NO szárazkontaktus kimenet:
a végállás-kalibráció (ADA) elemcsere hûtés-csap vezérlés: nyitás kapcsolt fázis,
kimenetek
túlmelegedését figyeljük, pl. padlófûtésnél túlmelegedését figyeljük, pl. padlófûtésnél
kazánvezérlésre, több termosztát
zárás kapcsolt fázis,
után automatikusan lefut
a padló maximális hômérsékletét.
a padló maximális hômérsékletét.
párhuzamosan köthetô
nyitásérzékelô bemenet, nyitva letilt
min: +1°C (magasabbra korlátozható) min: +1°C (magasabbra korlátozható) min: +1°C (magasabbra korlátozható) min: +1°C (magasabbra korlátozható) min: +1°C (magasabbra korlátozható)
max: +35°C (módosítható)
max: +70°C (alacsonyabbra korlátozható)
max: +35°C (70°C-ig emelhetô)
hômérsékleti tartomány max: +70°C (alacsonyabbra korlátozható) max: +70°C (alacsonyabbra korlátozható)
automatikus, program szerinti mûködés, automatikus, program szerinti mûködés, automatikus, program szerinti mûködés, automatikus, program szerinti mûködés,
manuális, hosszú távolmaradási,
manuális, hosszú távolmaradási,
manuális, hosszú távolmaradási,
automatikus, program szerinti mûködés,
manuális, hosszú távolmaradási,
fagyvédelem, billentyûzetzár,
fagyvédelem, billentyûzetzár,
fagyvédelem, billentyûzetzár,
manuális, hosszú távolmaradási,
comfort mód (fix hôm.), ECO mód (fix °C),
kikapcsolás, bekapcsolás,
kikapcsolás, bekapcsolás,
kikapcsolás, bekapcsolás,
fagyvédelem, billentyûzetzár,
BOOST mód (100%-ra nyit X idôre),
végrehajtási parancsok
szenzorválasztás, szenzorkalibrálás,
szenzorválasztás, szenzorkalibrálás,
szenzorkalibrálás, hiszterézisek és
kikapcsolás, bekapcsolás,
szenzorkalibrálás, hiszterézisek és
hiszterézisek és hômérséklethatárok
hiszterézisek és hômérséklethatárok
hômérséklethatárok
hiszterézisek és hômérséklethatárok
hômérséklethatárok
a termosztát bekapcsolt/kikapcsolt,
a termosztát bekapcsolt/kikapcsolt,
a beállított hômérséklet értéke X lett,
a beállított hômérséklet értéke X lett,
a termosztát bekapcsolt/kikapcsolt,
a termosztát bekapcsolt/kikapcsolt,
a mért hômérséklet a belsô szenzoron,
a mért hômérséklet a belsô szenzoron,
a beállított hômérséklet értéke X lett,
a beállított hômérséklet értéke X lett,
elemek állapota, kiválasztott üzemmód,
a mért hômérséklet a külsô szenzoron,
a mért hômérséklet a külsô szenzoron,
a mért hômérséklet a belsô szenzoron,
a mért hômérséklet a belsô szenzoron,
beállított hômérséklet,
a fûtés bekapcsolt (hôm. a beállított alatt), a fûtés bekapcsolt (hôm. a beállított alatt), a fûtés bekapcsolt (hôm. a beállított alatt),
a fûtés bekapcsolt / kikapcsolt
mért pillanatnyi hômérséklet,
a hûtés bekapcsolt / kikapcsolt
billentyûzár állapota,
automatizációt indíthat a fûtés kikapcsolt (hôm. a beállított felett), a fûtés kikapcsolt (hôm. a beállított felett), a fûtés kikapcsolt (hôm. a beállított felett),
az üzemmód át lett váltva programra,
az üzemmód át lett váltva programra,
az üzemmód át lett váltva programra,
az üzemmód át lett váltva programra,
szelep %-os nyitásának állapota
ideiglenes manuálisra, manuálisra,
ideiglenes manuálisra, manuálisra,
ideiglenes manuálisra, manuálisra,
ideiglenes manuálisra, manuálisra,
bekapcsolás/kiakpcsolás,
bekapcsolás/kiakpcsolás,
bekapcsolás/kiakpcsolás,
a beállított hômérséklet legyen X,
a beállított hômérséklet legyen X,
bekapcsolás/kiakpcsolás,
a beállított hômérséklet legyen X,
üzemmód kiválasztása (auto, manuális,
az üzemmód legyen ideiglenes manuális, az üzemmód legyen ideiglenes manuális,
a beállított hômérséklet legyen X,
az üzemmód legyen ideiglenes manuális,
távolmaradó, ECO, comfort),
jelenetparancsot és
manuális, program szerinti
manuális, program szerinti
az üzemmód legyen ideiglenes manuális,
program szerinti, hosszú távolmaradás,
billenytûzár zárása/nyitása,
automatizációt fogadhat
vagy hosszú távolmaradás
vagy hosszú távolmaradás
program szerinti vagy hosszú távolmaradás
ventillátorsebesség, fûtés/hûtés
kívánt hômérséklet beállítása
86 x 86 x 38mm, 0.26kg
86 x 86 x 38mm, 0.26kg
86 x 86 x 38mm, 0.26kg
86 x 86 x 38mm, 0.26kg
65mm kötôdobozba telepítendô
65mm kötôdobozba telepítendô
65mm kötôdobozba telepítendô
65mm kötôdobozba telepítendô
66 x 52 x 82+20mm
méretek
Heliységenként telepítve eltérô
Heliységenként telepítve eltérô
Heliységenként telepítve eltérô
Heliységenként telepítve eltérô
hômérséklet-ütemezéseket állíthatunk be, hômérséklet-ütemezéseket állíthatunk be, hômérséklet-ütemezéseket állíthatunk be,
hômérséklet-ütemezéseket állíthatunk be,
a kapcsolt fázis kimenettel vezérelhetünk a kapcsolt fázis kimenettel vezérelhetünk
a kapcsolt fázis kimenetekkel
a szellôztetés ventillátorát 3 fokozatban,
Heliységenként telepítve eltérô
elektromos fûtôbetétet, fûtôszálat,
elektromos fûtôbetétet, fûtôszálat,
vezérelhetünk elektrotermikus
hômérséklet-ütemezéseket állíthatunk be, a fûtés és hûtés elektromos csapját szintén
villanyradiátort, de elektrotermikus
villanyradiátort, de elektrotermikus
szelepeket (NO), mint a THA-M28 és
kapcsolt fázis kimenettel képes nyitni és
Tuya automatizációkkal a központi
javasolt felhasználás
szelepeket is, mint a THA-M28 és
szelepeket is, mint a THA-M28 és
THA-M30 (padlófûtés ágvezérlése vagy
zárni. Az engedélyezôbemenetet tilthatja a
kazánvezérlés vezetékezés nélkül
THA-M30, ezek telepíthetôek padlófûtés THA-M30, ezek telepíthetôek padlófûtés radiátorszelep is) vagy mágneskapcsolókat.
kártyás energiakapcsoló,
kialakítható
ágvezérlésére és radiátorszelepre is.
ágvezérlésére és radiátorszelepre is. (NC) a hûtést vezérlô jel, vagy fûtés kikapcs.
az ablaknyitás, vagy mindkettô
WiFi párosítás: bekapcsolt termosztáton Zigbee párosítás: bekapcsolt termosztáton WiFi párosítás: bekapcsolt termosztáton Zigbee párosítás: bekapcsolt termosztáton WiFi párosítás: bekapcsolt termosztáton
a SET és OK érintôgombokat addig
a SET és OK érintôgombokat addig tartjuk,
a SET és OK érintôgombokat addig
a SET és OK érintôgombokat addig
a SET (fogaskerék) és MODE (Nap+Hold)
tartjuk, míg nem kezd el a wifi és a felhô
míg nem kezd el a zigbee és a felhô
tartjuk, míg nem kezd el a wifi és a felhô gombokat addig tartjuk, míg nem kezd el tartjuk, míg nem kezd el a wifi és a felhô
piktogramm is villogni. Ekkor Tuya alatt piktogramm is villogni. Ekkor Tuya alatt, piktogramm is villogni. Ekkor Tuya alatt a zigbee piktogramm villogni. Ekkor Tuya piktogramm is villogni. Ekkor Tuya alatt
programozási
bármilyen WiFi eszközt kiválaszthatunk, az átjáró felületébôl indított keresés után a bármilyen WiFi eszközt kiválaszthatunk, alatt, az átjáró felületébôl indított keresés bármilyen WiFi eszközt kiválaszthatunk,
gomb-parancsok
végül termosztátként lesz hozzáadva.
találati listából hozzáadjuk.
végül termosztátként lesz hozzáadva.
végül termosztátként lesz hozzáadva.
után a találati listából hozzáadjuk.
ver.: 1.00

THY08-2WE-WiFi

THY08-2WE-ZB
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típusjelzés
leírás

mûködés

táplálás
méretek
javasolt felhasználás

THA-M28
elektrotermikus szelep,
M28x1.5 menettel,
mechanikus retesszel
230V AC táp megjelenésekor
3 perc alatt nyitott végállásba vált,
AC táp elvételekor 3 perc alatt
zárt végállásba vált,
nyitott állapotban reteszelhetô,
elkerülendô a nyári szeleptû-leragadást
230V AC
Ø 40 x 60 mm, 130 g
kábelhossz: 80cm
radiátoszrelepek és
padlófûtés körök vezérlésére

THA-M30
elektrotermikus szelep,
M30x1.5 menettel,
mechanikus retesszel
230V AC táp megjelenésekor
3 perc alatt nyitott végállásba vált,
AC táp elvételekor 3 perc alatt
zárt végállásba vált,
nyitott állapotban reteszelhetô,
elkerülendô a nyári szeleptû-leragadást
230V AC
Ø 40 x 60 mm, 130 g
kábelhossz: 80cm
radiátoszrelepek és
padlófûtés körök vezérlésére

THVAL-DN20
termosztátszelep,
3/4" = DN20

THVAL-DN25
termosztátszelep,
1" = DN25
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