
ENERJİNİN VERİMLİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI 
ACİL BİR İHTİYAÇTIR: YAPILAR VE 
İNŞAAT SEKTÖRÜ KÜRESEL NİHAİ 
ENERJİ TÜKETİMİNİN 36%'SINDAN 
VE  DİREKT VEYA ENDİREKT OLARAK 
CO2 EMİSYONLARININ YAKLAŞIK 
40%'DAN SORUMLUDURLAR. 



Eelectron, KNX ve Bluetooth standardında elektronik cihazlar, 
donanım ve yazılımlar üreten bir İtalyan şirkettir.

Ürün yelpazesi, karmaşık ortam yönetimi ve entegre çözümlerde 
deneyim üzerine derinlemesine odaklanarak bina, otel ve ofis 
otomasyonu ve akıllı ev sistemlerine hitap etmektedir. 

Eelectronun kapsamlı estetik tasarım felsefesi ve son derece 
yenilikçi cihazlar geliştirme konusundaki yaklaşımı KNX ile birlikte 
çalışabilirliği ve en yüksek uluslararası kalite standardlarına uyum ile 
birleşmektedir. 

Eelectron'un deneyimi, eğitim faaliyetlerine, teknik ürün desteklerine 
ve ortaya çıkan ihtiyaçlara ve uygulamalara odaklanan sürekli 
gelişime, enerji tasarrufuna ve bina sakinlerinin ve yöneticilerin 
yararına basit ve verimli çözümlerin elde edilmesine ihtiyaç duyan 
talepkar müşteriler için kullanıcının hizmetindedir. 

Günümüzde Eelectron, köklü geçmişine dayanan tecrübesi ile yeni 
teknolojileri de bünyesine dahil ederek pazara öncülük etmektedir. 

2005'ten beri KNX birliğinin ortağı olan Eelectron ortak Avrupa 
standart protokolünün uygulanmasında teknolojik liderliğin bir 
örneğidir. 

Electron SpA KNX derneği tarafından Giriş, 
İleri seviye ve HVAC eğitimleri verebilen resmi 

sertifikalandırılmış bir eğitim merkezidir. 



EIB / KNX teknoloji standardı, elektronik cihazlarda 130 önde gelen 
üretici tarafından üretilen, 10.000'den fazla cihazı ve dünya çapında 
kurulu 12 milyondan fazla sistemi kapsayan, hizmet ve konut amaçlı 
kullanılan binalar için kontrol alanında en yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

KNX:

• Avrupa Standartları (CENELEC EN 50090, CEN EN CEN 13321-1 

and EN 1332-2 “KNXnet / IP”) 

• Uluslararası Standartlar (ISO / IEC 14543-3)

• Çin Standartları (GB / Z 20965)

• U.S. Standartları (ANSI / ASHRAE 135)  tarafından onaylanmıştır

Konfor ve tasarrufu, uzun vadeli yatırım korumasıyla hizmet 
sağlama özgürlüğü ve sürekli teknoloji gelişimiyle birleştirmeye 
olanak tanır.

KNX standart teknolojisi sayesinde sistem üzerinde çeşitli 
entegrasyonlar bulunmaktadır, bu nedenle Eelectron'un bilgi 
birikimi ile birlikte çeşitli teknik gereksinimler rahatlıkla çözüme 
kavuşturulur. KNX'in esnekliği, kurulumdan sonra yeni cihazlar 
ekleme veya yeniden programlama imkanı sunar ve tadilat veya 
genişlemelerdeki tamamlama ihtiyaçları kolaylıkla karşılanır.

www.knx.org



36%
ENERJİ TÜKETİMİ

40%
CO2 EMİSYONU

[* source: www.iea.org]

  Ticari ofisler, hastane, otel, müze ve kamu binaları gibi orta büyüklükteki binaların işlevlerini otomatikleştirir.   Otomatik yönetim 
sunar ve sürekli entegre kontrolü garanti ederek enerji maliyetlerini düşürür ve verimliliği arttırır.   Kullanıcıların konfor ve güvenliğini 
arttırır ve yaşam kalitesini iyileştirir. 

Enerji tüketimini azaltmak yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmaz aynı zamanda herkesin yararına binanın çevresel etkisini de 
azaltır.

bİna dönüşümlerİ

ENTEGRASYON AYDINLATMA 
KONTROLÜ

PERDE VE PANJUR 
KONTROLÜ

VARLIK 
TESPİTİ

SABİT  
DİMLEME

HVAC 
KONTROLÜ

[* source: www.iea.org]
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BİNA DÖNÜŞÜMLERİ

Entegre Kontrol
Basit ve verimli denetim ve kontrol yazılımı

Aydınlatma ve HVAC kontrolü, varlık ve ışık bağlantılı
- Kullanıcıların varlığına bağlı duyarlı aydınlatma kontrolü
- Kullanıcıların varlığına bağlı HVAC kontrolü
- Doğal aydınlığa göre ışıkların ayarlanması
- Aydınlatma yönetim grupları

HCL (İnsan Odaklı Aydınlatma)
Misafirlerin maksimum faydası için ışığın sıcaklığını (soğuk/sıcak) yönetmek, günün saatine ve 
doğal sıcaklığa göre rengi değiştirmek

Üçüncü parti BMS ile entegrasyon

Çevresel parametrelerin tespiti
- Güneş konumu takibi / mevsime bağlı gelişmiş otomatik gölgeleme kontrolü
- CO2  / VOC tespiti ve hava sirkülasyonunun yönetimi
- Çevresel optimizasyon için nem ve ses algılama

Binalarda enerji verimliliğini optimize etmek enerjiyi yalnızca gereken miktarda ve yalnızca gerektiğinde 
kullanmak anlamına gelir. Örneğin;

Daha fazla konfor, daha yüksek enerji verimliliği, ölçeklenebilirlik, 
güvenlik ve daha iyi bir yaşam kalitesi.

ENERJİ TÜKETİMİ 
İZLEME

SÜPERVİZYONAYARLANABİLİR 
AKILLI SENARYOLAR

UZAKTAN 
KONTOL

HAVA 
KALİTESİ

İNSAN ODAKLI 
AYDINLATMA
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Basic PD00E00KNX

KNX Temel varlık sensörü 
- 3 dijital

Standard PD00E01KNX

KNX Varlık Sensörü:
- Işık sensörlü
- 2 dijital + 1 analog / dijital 
 

High Bay PD00E09KNX

KNX High Bay varlık sensörü ve: 
- Işık sensörü
- 2 dijital + 1 analog/dijital

MULTI.Sensor PD00E02KNX
KNX Varlık ve aşağıdaki 
sensörler:
- Işık 
- Sıcaklık
- Nem
- Ses
- 2 dijital + 1 analog/digital/giriş
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SPACE.Sensor PD00E03KNX
KNX Varlık ve aşağıdaki sensörler:
- Işık 
- Sıcaklık
- Nem
- Ses
- doluluk fonksiyonu
- Aktivite foksiyonu
- 2 dijital + 1 analog/dijital/giriş

03

BİNA DÖNÜŞÜMLERİ

Varlık, parlaklık, nem, sıcaklık ve ses bilgilerini birleştiren yeni sensör serisi, binalar için Leed®, Breeam® ve 
Well® gereksinimlerine uygun ısıtma, soğutma, aydınlatma, gölgeleme ve oda optimizasyonunun kontrolüne 
etkin bir şekilde katkıda bulunur. 

multİ.sensor knx
YeNİLİKÇİ, AKILLI, GÜVENİLİR

2020

Geniş Alan
PD00E20KNX
Sıcaklık,
Aydınlatma  Kontrolü

Tarama alanı Ø 24 M
3 PIR içerir

Koridor
PD00E21KNX
Sıcaklık,
Aydınlatma kontrolü

Tarama alanı yaklaşık. 40 * 5 m
2 PIR içerir

SES SENSÖRÜ

ASTRONOMİK SAAT

SICAKLIK 
KONTROLÜ

KONFİGÜRE EDİLEBİLİR 
SENARYO

SANAL KULLANICI 
SENARYOSU

PARLAKLIK 
KONTROLÜ

VARLIK & 
HAREKET 
KONTROLÜ

NEM 
KONTROLÜ

İNSAN ODAKLI 
AYDINLATMA 
KONTROLÜ

KULLANIM VE 
DOLULUK

VOC

BEACON

-> Siyah ve Beyaz versiyonları mevcuttur
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Scaricabile dal sito: www.eelectron.com 
Numero massimo indirizzi di gruppo: 250
Corrisponde al numero massimo di indirizzi di gruppo diversi che il dispositivo 
è in grado di memorizzare. 
Numero massimo associazioni:  250
Corrisponde al numero massimo di associazioni tra oggetti di comunicazione e 
indirizzi di gruppo che il dispositivo può memorizzare. 

  Programma applicativo ETS

Alimentazione
Via bus EIB/KNX 21 ÷ 32V DC
Corrente assorbita: ≤ 10 mA

Connessioni
Connettore cablato 6 vie con cavo AWG24 lunghezza 100 mm
Connettore EIB / KNX

Per contatti privi di potenziale  (contatti puliti)
Lunghezza massima cavi (cavo intrecciato)  ≤ 30 m
Tensione di scansione:   3,3 V DC 

  Dati tecnici

See eelectron website :www.eelectron.com 
Maximum number of group addresses: 250
This is the maximum number of different group addresses the device is able to 
memorize.
Maximum number of associations: 250
This is the maximum number of associations between communication objects 
and group addresses the device is able to store.

  ETS Application program

Power Supply: 
Via bus EIB/KNX cable 2 1÷ 32V DC
Current consumption : ≤ 10 mA

Connections 
Cabled connector 6 poles with AWG 24 wires length 100 mm
EIB / KNX connector

Input - digital mode
For free potential contacts  (dry contacts) 
Max. length of Cables (twisted): ≤ 30 m 
Voltage Scanning:   3,3 V DC

  Technical Data

Le versioni STANDARD, MULTI e SPACE includono un sensore di luminosità 
per il controllo della illuminazione ambientale, le versioni MULTI e SPACE 
includono inoltre i sensori di umidità e temperatura con i relativi algoritmi di 
controllo ed un sensore di suono che può essere utilizzato in ambienti con parti 
non totalmente visibili al sensore infrarosso.

Tutte le versioni prevedono un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che 
possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per 
comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, 
comandi passo-passo, etc. Nelle versioni STANDARD, MULTI e SPACE uno 

sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS00A01ACC / 
TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un 
modulo termostato completo. Il termostato gestisce 2 stadi con controllore PI 
integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, 
valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc.

Il sensore di umidità (modello MULTI/ SPACE) gestisce la lettura dell’umidità 
relativa di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di 

Il rilevamento della presenza, basata su un sensore infrarosso passivo, ha 

presenza con o senza controllo luminosità e con rilevamento automatico 
o semi-automatico; luminosità costante indipendente o dipendente dalla 
presenza e con attivazione automatica o semi-automatica. Il sensore BASIC 
gestisce escluvamente la rilevazione della presenza.

Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni 
con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori 

di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada.

Il dispositivo integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale“; il campo di applicazione  
è la stanza di albergo: mediante un sensore magnetico installato sulla porta e 
collegato ad un ingresso digitale (anche al sensore stesso), vengono gestite 
informazioni di presenza accurate. La soluzione di rilevamento di presenza 
può dedurre la presenza di persone nella stanza utilizzando uno o più sensori 
dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed è in grado di differenziare 
più comportamenti.

Il dispositivo gestisce l’illuminazione ambientale sulla base della luminosità 
misurata; è possibile inoltre abilitare la logica denominata “Ritmo Circadiano“ 
con cui si impongono luminosità e temperatura di colore sulla base di curve 

ad una coordinata terrestre. Questa funzione permette di ricreare in un ambiente 
un comfort di illuminazione il più vicino possibile alla realtà.

La misurazione della luminosità in ambiente viene effettuata in maniera indiretta 

e la luminosità rilevata può differire sensibilmente da quella del piano di 
lavoro; mediante il Sw ETS è possibile impostare parametri di correzione per il 
dispositivo sulla base di una misura in loco mediante luxmetro. 

Il modello SPACE integra la “funzione di utilizzo” che abilita funzionalità legate 
allo stato degli spazi e alla correlata disponibilità (es. indice di occupazione e % 
di utilizzo) e la funzione di “occupazione”  che rileva dati utili per l’elaborazione di 
informazioni legate all’intensità dell’attività degli occupanti nelle aree monitorate  

Il sensore permette di impostare diversi livelli di sensibilità; leggere attentamente 
le seguenti note per una corretta installazione del dispositivo e impostazione dei 
parametri di sensibilità. 
Il sensore rileva la differenza tra la temperatura ambiente e la temperature di 
oggetti e persone in movimento; minore sarà la questa differenza di temperatura 
e meno sensibile risulterà il sensore.

Per una corretta copertura dell’area di sorveglianza del sensore evitare che 
pareti (anche di vetro) o mobili siano da ostacolo; se ciò non è possibile 
aumentare il numero di sensori nell’area per avere una completa copertura.
Montare sempre il sensore su un sito stabile, non soggetto a vibrazioni o 
oscillazioni che possano simulare un movimento.
Apparecchi di illuminazione posti nelle vicinanze del sensore o nell’area 
sorvegliata possono causare false rilevazioni, evitare il più possibile questo tipo 
di interferenza. 
Evitare che nell’area di copertura siano presenti apparecchi che producano 
calore come fan coil, stampanti, lampade, etc. oppure oggetti che si muovano a 
causa del vento o di correnti d’aria.
Sono inoltre disponibili i seguenti accessori:

  Descrizione del prodotto e suo funzionamento

IT
  Descripción del producto y su funcionamiento

The range of Eelectron presence sensors suitable for ceiling mounting consists 
of 4 versions: 3 suitable for mounting up to 4 m height.

The STANDARD, MULTI and SPACE versions include a brightness sensor for 
environmental lighting control, the MULTI and SPACE versions also include 
humidity and temperature sensors with the relative control algorithms and a 
sound sensor that can be used in rooms with parts not totally visible to the 
infrared sensor.

All versions have a rear connector with 3 digital inputs that can be connected to 
buttons or switches free of potential and used for on / off commands, dimming, 
shutters or blinds / scenarios, sequences, step commands, etc.
In the STANDARD, MULTI and SPACE versions one of the 3 inputs can be 

eelectron probes code TS00A01ACC / TS00B01ACC) with which to send 
the temperature measurement on the bus or manage a complete thermostat 
module. The thermostat manages 2 stages with an integrated PI controller for 
controlling heating and cooling equipment, valves, 2 and 4-pipe fan coils, etc.

The humidity sensor (MULTI/ SPACE version) manages the measurement of the 
ambient relative humidity and allows the control with thresholds and ysteresis of 

Presence detection, based on a passive infrared sensor, has 5 independently 

with or without brightness control and with automatic or semi-automatic 
detection; constant brightness independent or presence dependent with 
automatic or semi-automatic activation.
The BASIC sensor exclusively manages the presence detection.

Moreover, 12 logic blocks are available to implement simple expressions 
with logical or threshold operator or complex expressions with algebraic and 

controls of temperature and humidity or dew point calculation.

the hotel room: through a magnetic sensor installed on the door and connected 
to a digital input (also to the sensor itself), accurate presence information is 
managed. The presence detection solution can deduce the presence of people 
in the room using one or more dedicated sensors. It also detects an unexpected 
presence and is able to differentiate more behaviors.

The device manages the ambient lighting based on the measured illuminance; 
it is also possible to enable the logic called “Circadian Rhythm” with which 

or on the basis of the real position of the sun during the day with respect to a 
terrestrial coordinate. This function allows you to recreate lighting comfort in an 
environment as close as possible to reality.

The measurement of lighting in the environment is carried out indirectly and it 
is therefore necessary to carry out a calibration. The sensor is installed on the 

surface; using the ETS software it is possible to set correction parameters for the 
device basing on a local measurement using the lux meter. 

The SPACE version integrates the “Utilization function” which enables 
functionalities for mapping space status and related usage/availability (eg 
occupancy index and % of utilization rates) and the “Occupancy function” that 
detects useful data for the processing of information related to the intensity of 
the activity of the occupants within the monitored areas (to generate a ‘heat map’ 
of the building areas).

The sensor allows different sensitivity levels to be set; carefully read the 
following notes for device installation and sensitivity settings parameters. 
The sensor detects the difference between ambient temperature and 
temperature of moving objects and people; the lower this temperature difference 
will be, the less sensitive the sensor will be.

To ensure correct coverage of the sensor surveillance area, prevent walls (even 
glass) or furniture from being an obstacle; if this is not possible increase the 
number of sensors in the area in order to have a complete coverage.
Always mount the sensor on a stable surface, not subject to vibrations or 
oscillations that can simulate movement.
Lighting devices placed near the sensor or in the monitored area can cause false 
readings, avoid this interference as much as possible.
In the coverage area avoid appliances that produce heat such as fan coils, 
printers, lamps, etc. . or objects that can move due to wind or air currents.

The following accessories are also available:

  Product and application description

EN ES
  Beschreibung des Produkts und seine Funktionen

DE

PD00E00KNX | PD00E00KNX-3
Sensore di presenza KNX Basic BIANCO | NERO
KNX Presence detector Basic WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX Basic WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX Basic BLANCO | NEGRO

PD00E02KNX | PD00E02KNX-3 
Sensore di presenza KNX MULTI - controllo luminosità, temperatura, 
umidità, sensore suono BIANCO | NERO
KNX Presence detector MULTIsensor - lighting control, temperature, 
humidity, sound sensor WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX MULTI - Helligkeits-, Temperatur-, 
Feuchtigkeitssteuerung, Schallsensor WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX MULTI - control de luminosidad, temperatura, 
humedad, sensor de sonido BLANCO | NEGRO

PD00E03KNX | PD00E03KNX-3 
Sensore di presenza KNX Space - controllo luminosità, temperatura, 
umidità, sensore suono, segnalazione di occupazione e utilizzo 
BIANCO | NERO
KNX Space Presence detector - lighting control, temperature, humidity, 
sound sensor, occupancy and utilization reporting WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX Space - Helligkeits-, Temperatur-, 
Feuchtigkeitssteuerung, Schallsensor WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX MULTI - control de luminosidad, temperatura, 
humedad, sensor de sonido, informes de ocupación y utilización 
BLANCO | NEGRO

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3
Surface mounting enclosure WHITE | BLACK

PD00E01ACC 
Accessorio per montaggio in scatola da incasso 
Box mounting frame
Zubehör für die Montage mit Einbaugehäuse
Accesorio para montaje en caja empotrada
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Codice Funzione

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 ACCESSORIO MONTAGGIO DI SUPERFICIE - Bianco | Nero

PD00E01ACC ACCESSORIO MONTAGGIO IN SCATOLA INCASSO

Code Function

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 SURFACE MOUNTING ENCLOSURE - White | Black

PD00E01ACC BOX MOUNTING FRAME

Kann von der Website www.eelectron.com heruntergeladen werden 
Maximale Anzahl von Gruppenadressen: 250
Entspricht der maximalen Anzahl unterschiedlicher Gruppenadressen, die das 
Gerät speichern kann. 
Maximale Anzahl von Assoziationen:  250
Entspricht der maximalen Anzahl von Assoziationen zwischen 
Kommunikationsobjekten und Gruppenadressen, die das Gerät speichern kann. 

  ETS-Anwendungsprogramm

Speisung
Über EIB/KNX-Bus 21 ÷ 32V DC
Stromaufnahme: ≤ 10 mA

Verbindungen
Verdrahtete 6-wegige Verbindung mit Kabel AWG24 Länge 100 mm
Stecker EIB / KNX

Für potentialfreie Kontakte  (saubere Kontakte)
Maximale Kabellänge (verdrilltes Kabel)  ≤ 30 m
Abtastspannung:   3,3 V DC 

  Technische Daten

Das Angebot an Präsenzmeldern Eelectron, die sich für die Deckenmontage 
eignen: Drei Montagearten für eine Höhe von bis zu 4 m.

Die Ausführungen STANDARD, MULTI und SPACE haben einen Helligkeitssensor 
zur Steuerung der Umgebungsbeleuchtung; die Ausführungen MULTI und SPACE 
beinhalten außerdem einen Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit dem 
entsprechenden Steueralgorithmus und einen Schallsensor, der in Räumen benutzt 
werden kann, in denen der Infrarotsensor einige Raumabschnitte nicht vollkommen 
erreicht.

Alle Ausführungen sehen einen Anschluss auf der Rückseite mit 3 digitalen 
Eingängen vor, die an potentialfreie Tasten oder Schaltern anzuschließen sind 
und für ON/OFF-Steuerungen, Dimmer, Rollläden oder Jalousien / Szenarien, 
Sequenzen, Stufenschaltungen, usw. verwendet werden. In den Ausführungen 
STANDARD, MULTI und SPACE einer der 3 Eingänge kann für den Anschluss einer 

TS00A01ACC / TS00B01ACC) mit denen die Temperatur an den Bus gesandt oder 
ein vollständiges Thermostatmodul gesteuert werden kann. Das Thermostat-Modul 
steuert 2 Zustände mit einem integrierten PI-Controller für die Steuerung von Heiz- 
und Kältegeräten, Ventilen, Ventilatorkonvektoren mit 2 und 4 Rohrleitungen usw.

Der Feuchtigkeitssensor (Modell MULTI/ SPACE) verwaltet das Ablesen der 
relativen Umgebungsfeuchtigkeit und die Schwellenwertsteuerung mit Hysterese 
von Entfeuchtungs- und Befeuchtungsgeräten.

Der Präsenzmelder, der auf einem passiven Infrarotsensor beruht, hat 5 unabhängig 

mit oder ohne Helligkeitskontrolle und mit automatischer oder halbautomatischer 
Erhebung; konstante unabhängige Helligkeit oder abhängig von einer automatischen 
oder halbautomatischen Aktivierung. Der Sensor BASIC verwaltet ausschließlich die 
Anwesenheitserhebung.

Zusätzlich stehen 12 Logikblöcke zur Verfügung, mit denen man einfache 
Ausdrücke mit einem logischen Operatoren oder Schwellenoperatoren oder 
komplexe Ausdrücke mit konditionalen, algebraischen Operatoren erstellen kann 

Feuchtigkeitssteuerung oder für die Berechnung des Taupunkts verwenden kann.

Die Vorrichtung enthält außerdem ein „virtuelles Erkennungssystem der 
Anwesenheit“ und wird in Hotelzimmern benutzt: mit einem Magnetsensor, der 
an der Tür installiert und an einem digitalen Eingang angeschlossen ist (auch am 
gleichen Sensor), werden genaue Informationen über die Anwesenheit verwaltet. 
Das Anwesenheitserkennungssystem kann die Anwesenheit von Personen im Raum 
mit einem oder mehreren zweckbestimmten Sensoren erkennen. Es erhebt auch 
unvorhergesehene Anwesenheit und kann Verhalten unterscheiden.

Die Vorrichtung steuert die Raumbeleuchtung anhand der gemessenen Beleuchtung; 
auch die sogenannte Logik der „Circardianen Rhythmik“ kann freigegeben werden, 
mit der Helligkeit und Temperatur der Farbe anhand einer vorbestimmten Kurve oder 
anhand der reellen Sonnenposition während des Tages in Bezug auf Erdkoordinaten 
festgelegt wird. Mit dieser Funktion kann in einem Raum ein Beleuchtungskomfort 
erzeugt werden, der der Wirklichkeit sehr nahe kommt.

Da die Messung der Umgebungshelligkeit indirekt erfolgt, muss eine Kalibrierung 
vorgenommen werden. Der Sensor ist an der Decke installiert und die ermittelte 

es möglich, anhand einer Vor-Ort-Messung mit einem Luxmeter Korrekturparameter 
für das Gerät einzustellen. Vermeiden Sie, dass der Sensor direktem Sonnen- oder 
Kunstlicht ausgesetzt wird. 

Das SPACE-Modell integriert die „Utilization function“, die ermöglicht Funktionen die 
sich auf den Zustand der Räume und die damit verbundene Nutzung / Verfügbarkeit 
beziehen (z. B. Belegungsindex und % der Nutzungsraten) und die „Occupancy 
function“, die ermöglicht nützliche Daten für die Verarbeitung von Informationen 
in Bezug auf die Intensität erkennt der Aktivität der Bewohner innerhalb der 
überwachten Bereiche (um eine „Heat map“ der Gebäudebereiche zu erstellen).

Lesen Sie die folgenden Hinweise für eine korrekte Installation des Geräts und die 

Unterschied zwischen der Umgebungstemperatur und der Temperatur von sich 
bewegenden Gegenständen und Personen. Je geringer der Temperaturunterschied, 

zu gewährleisten, vermeiden Sie, dass Wände (auch Glaswände) oder Möbel ein 
Hindernis darstellen; sollte dies nicht möglich sein, erhöhen Sie die Anzahl der 
Sensoren, um den gesamten Bereich abzudecken.
Installieren Sie den Sensor immer an einem stabilen Ort, der keinen Vibrationen oder 
Schwingungen ausgesetzt ist, die eine Bewegung simulieren können.

Beleuchtungsgeräte können zu Fehlerkennungen führen. Vermeiden Sie diese Art 
von Störungen so weit wie möglich. Im Überwachungsbereich dürfen sich keine 
wärmeerzeugenden Geräte wie Gebläsekonvektoren (Fan Coil), Drucker, Lampen 

Es steht außerdem folgendes Zubehör zur Verfügung:

Code Funktion

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 MONTAGEZUBEHÖR OBERFLÄCHE - Weiss | Schwarz

PD00E01ACC MONTAGEZUBEHÖR EINBAUGEHÄUSE

Descargable del sitio: www.eelectron.com 
Número máximo direcciones de grupo: 250
Corresponde al número máximo de direcciones de distintos grupo que el 
dispositivo puede memorizar. 
Número máximo de asociaciones:  250
Corresponde al numero máximo de asociaciones entre objetos de comunicación 
y direcciones de grupo que el dispositivo puede memorizar. 

  Programa aplicativo ETS

Alimentación
Via bus EIB/KNX 21 ÷ 32V DC
Corriente absorbida: ≤ 10 mA

Conexiones
Conector con cable de 6 vías y cable AWG24 de 100 mm de longitud
Conector  EIB/KNX

Para contactos sin potencial  (contactos limpios)
Longitud máxima cables (cable trenzado) ≤ 30 m
Tensión de barrido:   3,3 V DC 

  Datos Técnicos

La gama de sensores de presencia Eelectron adecuados para el montaje en 
techo consta de 4 versiones: 3 adecuadas para el montaje hasta 4 m de altura.

Las versiones ESTÁNDAR, MULTI y SPACE incluyen un sensor de luminosidad 
para el control de la iluminación ambiental, la versión MULTI and SPACE 
también incluyen sensores de humedad y temperatura con relativos algoritmos 
de control y un sensor de sonido que se puede utilizar en ambientes con partes 
no totalmente visibles para el sensor infrarrojo.

Todas las versiones disponen de un conector trasero con 3 entradas digitales 
que pueden conectarse a pulsadores o interruptores libres de potencial 
y utilizarse para mandos de on/off, atenuación, persianas enrollables o 
mallorquinas / escenarios, secuencias, mandos paso a paso, etc

de sondas de temperatura NTC (véase sondas eelectron cód. TS00A01ACC 
/ TS00B01ACC) con las cuales enviar la medida de temperatura al bus o 
gestionar un módulo completo de termostato. El termostato controla 2 etapas 
con controlador PI integrado para el control de aparatos de calefacción y 
refrigeración, válvulas, fan coil de 2 y 4 tubos, etc.

El sensor de humedad (modelo MULTI/ SPACE) gestiona la lectura de 
la humedad relativa del ambiente y permite el control de los aparatos de 

La detección de presencia, basada en un sensor infrarrojo pasivo, dispone 

que pueden activarse: presencia con o sin control de luminosidad y con 
detección automática o semiautomática; luminosidad constante independiente 
o dependiente de la presencia y con activación automática o semiautomática.
El sensor BASIC gestiona exclusivamente la detección de presencia.

Además están disponibles 12 bloques lógicos con los que realizar expresiones 
sencillas con operador lógico y de umbral, o bien expresiones complejas 
con operadores algebraicos, condicionales, por último utilizar algoritmos 

cálculo del punto de rocío.

El dispositivo también integra la “Lógica Compartimiento Virtual”; el campo de 
aplicación es la habitación del hotel: mediante un sensor magnético instalado 
en la puerta y conectado a una entrada digital (incluso al propio sensor), se 
gestiona información de presencia precisa. La solución de detección de 
presencia puede deducir la presencia de personas en la habitación utilizando 
uno o varios sensores dedicados. También detecta una presencia imprevista y 
es capaz de diferenciar múltiples comportamientos.

El dispositivo gestiona la iluminación ambiental en base a la luminosidad 
medida; además es posible habilitar la lógica denominada “Ritmo Circadiano” 
con la cual se imponen la luminosidad y la temperatura de color en base a 

respecto a una coordenada terrestre. Esta función permite recrear en un 
ambiente un confort iluminación lo más cercano posible a la realidad.

La medición de la luminosidad en ambiente se efectúa de manera indirecta y 
es por lo tanto necesario efectuar un calibrado. El sensor está instalado en el 
techo y la luminosidad detectada puede diferir sensiblemente de la del nivel de 

para el dispositivo sobre la base de una medida en el lugar mediante luxómetro.

.

La versión SPACE integra la “Función de Utilización” que permite 
funcionalidades para mapear el estado del espacio y el uso/disponibilidad 
relacionados (por ejemplo, índice de ocupación y porcentaje de tasas de 
utilización) y la “Función de Ocupación” que detecta datos útiles para el 
procesamiento de información relacionada con la intensidad de la actividad de 
los ocupantes dentro de las áreas monitoreadas (para generar un ‘mapa de 
calor’ de las áreas de construcción).

de los parámetros de sensibilidad.
El sensor detecta la diferencia entre temperatura ambiente y la temperatura de 
objetos y personas en movimiento; menor será esta diferencia de temperatura 
y menos sensible resultará el sensor. 
Para una correcta cobertura del área de vigilancia del sensor evitar que 
paredes (incluso de vidrio) o muebles sean obstáculo; si esto no es posible, 
aumentar el número de sensores en el área para tener una cobertura completa. 
Montar siempre el sensor en un sitio estable, no sujeto a vibraciones u 
oscilaciones que puedan simular un movimiento. 
Aparatos de iluminación colocadas en las cercanías del sensor o en el área 
vigilada pueden causar falsas detecciones, evitar en lo posible este tipo de 
interferencia. Evitar que en el área de cobertura haya presente aparatos que 
produzcan calor como ventiloconvectores, impresoras, lámparas, etc. u objetos 
que se muevan a causa del viento o de corrientes de aire.
Además están disponibles los siguientes accesorios :

Código Función

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 ACCESORIO PARA MONTAJE DE SUPERFICIE Blanco | Negro

PD00E01ACC ACCESORIO PARA MONTAJE EN CAJA EMPOTRADA

PD00E01KNX | PD00E01KNX-3
Sensore di presenza KNX Standard con controllo luminosità  
BIANCO | NERO
KNX Presence detector Standard with lighting control  
WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX Standard mit Helligkeitssteuerung  
WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX Estándar con control de luminosidad 
BLANCO | NEGRO

BASIC - STANDARD - MULTI - SPACE

h A B C

2.5 m 3.8 m 7.0 m 10.0 m

3.0 m 4.0 m 8.0 m 12.0 m

3.5 m 5.0 m 9.0 m 13.0 m

4.0 m 6.0 m 11.0 m 14.0 m

81.0
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Yüksek Fonksiyonellik tasarımla buluşuyor

ŞIK DÜZ TASARIM

Esnek Kurulum

Gerçeğe yakın  
aydınlatma konforu
Sirkadiyen ritim mantığı sayesinde parlaklık ve renk 
sıcaklığı önceden tanımlanmış eğriler temelinde 
veya bir karasal koordinata göre gün boyunca 
güneşin geçerli konumuna göre ayaralanır.

İnsan Odaklı Aydınlatma, konfor, sağlık, refah ve insan performansını artırmak için doğal gün ışığını taklit 
eden renk değişimi, ışık yoğunluğu ve uygun aydınlatmaya dayalı bir aydınlatma konseptidir. 
Multi sensör, kontrol edilen cihaza göre farklı formatlarda doğrudan HCL kontrolü sağlar.

Geniş Algılama Alanı

Küçük hareketler için 
optimize edilmiştir

Tavan Montajı.
Klipsler sayesinde 
sabit duruş, tavana gizli 
montajlama.

Çerçeve ile kutu 
bağlantı.

Yüzey bağlantı kiti ile sıva 
üstü montaj.

SM03A01ACC
Sıcaklık sensorü
CO2 sensorü 
B/W

SM03A02ACC
Sıcaklık sensörü ve VOC 
sensorü iç hava kalitesi 
ölçümü (IAQ) ve CO2 
eşdeğeri (eCO2)
B/W

Bina içindeki hava kalitesini izlemek için özellikle bina 
sakinlerinin sağlık ve konforunu artıran multi sensör 
serisinin özelliklerini genişleten aksesuarlar.

Hava Kalitesi Eklentisi

Ses sensörü sayesinde, kızılötesi 
tarafından kısmi görünen alanlara 
sahip odalar için ideal çözümlerdir.



BİNA DÖNÜŞÜMLERİ

9025 Serisine ait 9025 Multi sensör kontrolörü duvara montedir, iç ortamı izler ve sıcaklık, nem, CO2 

tespit etmeyi sağlar (diğer sensörlere dayalı hesaplamalarla değil, doğrudan entegre kontrol sensörü 

aracılığıyla ölçüm yapılır).

Enerji tüketimini minimumda tutarken değerlerin optimizasyonuna izin verir ve böylece bina sakinlerinie 

sağlıklı ve verimli bir ortam sunarak binayı daha sürdürülebilir hale getirir. 

Cihazda, açma kapatma komutlarını, ışığı dimleme, 

panjur ve stor kontrolünü, sahne çağrısı ve kontrolü 

ve objelerin sıralı çalışmasını kontrol etmek için 6 adet 

dokunmatik buton bulunmaktadır. 

9025 multİ.sensör kontrolör

Verİmlİ, HAssAs, ZArİF

MC06A01KNX 
9025 Multi sensör kontrolör (CO2, Nem,  
Sıcaklık)

HC06A01KNX 
Nem - Sıcaklık kontrolörü

-> Siyah ve Beyaz versiyonları mevcuttur



BİNA DÖNÜŞÜMLERİ

Özel tasarım için yerel olarak tasarlanmış ürün ve çözümler.

İnsanların deneyimlerini ve farklı gerçekliklerdeki isteklerini en iyi hale getirmek ve kişiselleştirmek için 

gerekli malzeme, kaplama ve simgeler dünyası

Eelectron, mimar ve iç mimarlara kusursuz bütünleyici seviyeler elde etmek için ortak tasarım hizmet 

sunar.

tAleP üZerİne

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ DİZAYN
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SAğLIK,  
ENERJİ VERİMLİLİğİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ODA OTOMASYONU

BİNA DÖNÜŞÜMLERİ



Üniversal Konfor Kontrolörü 0-10 V KNX

Kullanım optimizasyonu sağlayan oda otomasyon kontrolörü
0-10V aktuatör ve değişken hız kontrolü ile modern FCU uygulamalarını yönetir. 

Çıkışlar
3x16A Röleler
3x 0-10V (1 tanesi Analog Giriş)

Girişler
1x 0-10V , 4-20mA
5 x Dijital Giriş (2 tanesi NTC prob olabilir)

TC57A01KNX cihazı fan coil kontrol için bir DIN rail EIB/KNX aktuatördür.

Esnek bir çözüm : her bir I/O farklı bir fonksiyon için programlanabilir (ör: Aydınlatma kontrolü)

Uygulama örnekleri:
0-10V değişken hızlar
2x 0-10V Valfler 
NTC sıcaklık probu

• Kolay Programlanabilir
• Esnek Uygulama alanları: HVAC, 

Aydınlatma, Perde
• Gelişmiş senaryo

1111
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DALI

OTOMO®, çevresel sensörlerle donatılmış elektronik cihaz ve nesnelerden (masa ve tavan lambası) oluşan bir sistemdir. 

Bir ortamda kullanıcının varlığını tespit eder ve sonucunda enerji tasarrufu sağlar, aydınlatmayı ve çevresel parametreleri 
yönetir.

OTOMO® inovatif bir çözüm olarak özellikle Ofis'leri hedeflemektedir.

Akıllı telefon ve tabletlerde bulunan, uygulama üzerinden yapılandırılmış bir kablosuz ağ üzerinden nesnelerin bilgi alışverişine 
izin veren Bluetooth

®
 teknolojisi kullanır.

Proje Regione Lombardie tarafından finanse edilmiştir – Bando Akıllı Yaşam

OtOmO
OPTİMİZE OFİS OTOMASYONU



OTOMATĪK YÖNETİM vE/vEYA KULLANICININ vARLIğINA 
GÖRE 

Lux ölçümü

Çalışma masası /Tavana monte edilebilen lux ölçüm cihazlarıyla dimleme

Gölgeleme kontrolüyle enerji tasarrufu

Tek kullanıcı / ortam için sık kullanılan ayarların etkinleştirilmesi

Otomatik bölge kapatma

AYDINLATMA / SABİT 
DİMLEME

PERDE / GÖLGELİKLER

KAPILAR

PANJURLAR

13



KABLOSUZ ÇÖZÜMLER

Akıllı telefon ve mobil cihazlar aracılığıyla 

optimizasyonu, enerji tasarrufunu ve ofis 

kontrolünü yönetmek için geliştirilmiş Bluetooth® 

kontrol ağıdır. 

OTOMO® ortamdaki varlığın tespiti, Bluetooth 

Düşük Enerji® ve IoT sensörlerinin entegrasyonu 

sayesinde, kablosuz bir çözümle, kullanıcıların  

iyiliğini ve çevre kalitesini arttırır. 

OTOMO® pazarda kurulum ve montaj kolaylığı, 

ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı olmasıyla öne 

çıkarken basitlik ve verimlilik arasında yeni bir 

ilişki sağlıyor. 

OTOMO® KNX ile entegre edilebilir

OTOMO-IP-MODBUS Gateway



Jackie_IoT

Giano_IoT

KABLOSUZ ÇÖZÜMLER

Lux/Isı ölçerli masa lambası

DALI Bluetooth Düşük Enerji® Kontrolü

Röle Bluetooth Düşük Enerji® modülleri

Anahtar Bluetooth Düşük Enerji® arabirimi

Lux /Sıcaklık ölçer aksesuarları

OTOMO kullanan aydınlatma armatürü

Gateway: OTOMO-KNX | OTOMO-IP-ModBus

Beacon ile varlık tanıma

En iyi şekilde konumlandırılmış bileşenler dizisi:

15



BİNA DÖNÜŞÜMLERİ

SÜPERVİZYON SİSTEMLERİ

Akıllı binalar için
Akıllı telefon, tablet IOS® veya Android®, PC, Laptop, MacOS / Windows 

OS ile uyumludur. 

Farklı boyutları bulunan HORIZONE, profesyonel stüdyolar, 
mağazalar, showroomlar gibi küçük alanların yanısıra ticari 
alışveriş merkezleri, ofis binaları, spor kompleksleri ve 
hastaneler için uygun çözümdür.

Özel merkezi izleme özellikleri, mağaza ve imalat sahaları gibi 
çok işlevli kuruluşlar için uygundur.  
Sistem kurulum için çalışan bir PC'ye ihtiyaç duymaz. 

Sağlam donanım ve ürün üretim kalitesi; ürün güvenilirliği, kararlılığı, bozulmalara ve bozucu sinyal /parazitlere karşı bağışıklık ile 
bütünleşmektedir. Sistem, harici arayüzler kullanmadan ModBus protokolüne yerel uyumluluk sunar: diğer katmanlardan gelen 
sinyalleri entegre etmek ve farklı alt sistemler üzerinden ortamda çalışan sayaçları, kontrol ünitelerini, sensörleri ve diğer 
cihazları yönetmek mümkündür – değerleri alt sistemlerden alan ve alt sistemlere gönderen, durumu ve kontrolleri görüntüleyen 
grafik sayfalarda entegrasyona izin verir. 

Horizone kullanıcıların senaryolar, astronomik saatler, 
mantık karşılaştırıcılar, veri kaydı, grafikler, sistemin 
gerçek zamanlı yönetimi ve izlenmesi için alarm 
raporlaması, e-posta bildirimleri ve sadelikle gelişmiş 
kontroller oluşturmasına olanak tanır.
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Turizm endüstrisi aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereken kompleks bir sektördür:

- Kullanım kolaylığı, konfor ve tasarım ile eksiksiz müşteri deneyimi

- Karlı operasyonel verimlilik ve entegrasyon ile kaliteli bir hizmet sunumu

- Orta-uzun vadede yatırımı koruyarak operatörler için rekabetçi, güvenilir ve ölçeklenebilir çözümler talebi

Otel ÇöZümlerİ



Misafirler & çalışanlar için özel bir deneyim

Turizm endüstrisi aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 
gereken kompleks bir sektördür:

Kullanım kolaylığı, konfor ve tasarım ile eksiksiz 
müşteri deneyimi.

Karlı operasyonel verimlilik ve entegrasyon ile kaliteli 
bir hizmet sunumu.

OTEL ÇÖZÜMLERİ

Otel işletme ve yöneticilerinin 20 yılı aşkın deneyimi ve günlük öğrenimleriyle, dünya çapında 80 ülkede 36.000'den fazla 
oda, önemli referanslar ve dayanıklı ürün yelpazesi ve müşterilerine her zaman en iyiyi tavsiye etmemizle, projelerdeki gelişim ve 
deneyimimizle KNX otel pazarının tanınmış liderlerinden biri olarak kabul ediliyoruz.

Geniş bir özel çözümler yelpazesi kullanan Eelectron aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin akıllı yönetimiyle önemli ölçüde 
enerji tasarrufu, yatırımlarda hızlı geri dönüş ve kusursuz proje uygulamaları sağlıyor. 

Çağdaş tasarım, ihtiyaçlara uygun teknik ve malzeme tedariğine odaklanan bir bakış açısıyla sürekli olarak kullanıcı ve operatörlerin 
yüksek standartlarını takip ediyoruz. 
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OTEL ÇÖZÜMLERİ

enteGrasYOn & ölÇekleneBİlİrlİk

VArlIk TESPİTİ

Profesyonel alt sistemlerle i let iş im

GRMS - Konuk Odası Yönetim Sistemi, işletme maliyetlerini düşürmeye, binanın verimliliğini arttırmaya yardımcı 
olmak binanın ve otel operasyonlarının küresel yönetimini sağlamak iin BMS ve PMS ile entegre edilebilir.

Tesis yönetim sistemleriyle uyumlu (Micros - Fidelio - Flyotel)
 

Yaygın kullanılan marka ve teknolojilerle ModBus entegrasyonu (LON e BACnet, Mitsubishi®, 
Daikin®, Toshiba®, Sanyo®..)

Şeffaf kontrol, Etkin konfor

Manyetik kapı entegrasyonu sayesinde doğru veriler. 
Varlık algılama çözümümüz, özel varlık sensörü kullanarak odadaki misafirin varlığını ve odada beklenmedik varlığı algılar ve birden 
çok davranışı ayırt edebilir. 
Oda doluyken, misafirler oda ısı ve ışıklarını kendi isteklerine göre kontrol edebilirler. 

Sistem, diğer veri yolu olaylarından da varlığı algılayabilir.
Oda boş olduğunda tüm ışıklar söner (standart bir gecikmeye) ve HVAC sistemi tercih edilen sıcaklığa ayarlar. Oda satılmazsa tüm 
ışıklar söner ve HVAC odayı uygun bir ısıya getirir.



OTEL ÇÖZÜMLERİ

VArlIk TESPİTİ

GeÇİş KOntrOl Ve 
SÜPERVİZYON
Enerj i  ve Mal iyet tasarrufu

Tüm bina, ortak alanlar, müşteri ve personle 
faaliyetlerinin yerel olarak ya da uzaktan kontrolü.

Sanal kart uygulamasıyla kapıların açılması / erişimi 
ve odanın kontrolünün doğrudan müşterinin mobil 
cihazıyla yönetmek mümkündür.

Varlık Algılayıcı

Konuk yönetimi

Personel yönetimi

HVAC ve Aydınlatmalarla profil yönetimi

Alan kontrolü

Giriş raporları

Varlık algılama ile senaryo

Erişim kontrolü yönetimine adanmış 9025 serisi cihazlar, KNX® cihazlarıdır ve RFID - MIFARE® teknolojisini kullanır. Camın üst 
kısmı arkadan aydınlatmalıdır; alt kısımda serbestçe yapılandırılabilen arkadan aydınlatmalı kapasitif düğmeler vardır. Transponder, 
okuyucunun önüne maksimum 20 mm mesafeye yerleştirilerek okunur; transponder cebi olması durumunda, kart cihazın üst 
kısmından bir bölmeye yerleştirilir.
Okuyucu RGB LED çubuğunun rengi, kartın tanındığını belirtir ve diğer durum veya anormallikler için farklı (yapılandırılabilir) renkler 
gösterebilir.

Müşter i ağır lama

9025.
odA GiRiş

TH00C01KNX-3 
Transponder Kart Tutucu

TR00C01KNX-3 
Kapıönü Transponder Okuyucu
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KOruma & GüVenlIk
Her zaman en yüksek standar t lar
KNX, mevcut EN GÜVENLİ akıllı ev ve akıllı bina standardıdır ve AES128 Standardını takip ederek siber güvenlikteki en yüksek 
güvenlik gereksinimlerini karşılar. Tam güvenli KNX kurulumları, hem uzaktan gerçekleştirilen saldırılara hem de veri yoluna müdahale 
ile veri çalma veya istenmeyen komutlar göndermeye yönelik risklere karşı garanti eder: gerekli kriptografik anahtarlara sahip 
olmadan, veri trafiğinin şifresini çözmek ve çoğaltmak mümkün değildir.

Çözümlerimiz KNX SECURE olarak hazırdır
Yük piklerini azaltan ve beklenmedik arızalara tepki veren yedekli güç kaynakları aracılığıyla da güvenli bir enerji yönetimi sağlanır.

 Tercihlerinize göre ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TASARIM ile 
Ürünler ve Çözümler 
Konukların deneyimini ve otelin marka kimliğini  
optimize etmek için özel malzemeler, kaplamalar, 
simgeler dünyası.
Endüstriyel standartların kalitesinden ödün 
vermeden müşteri ihtiyaçlarını karşılayan konaklama 
endüstrisine adanmış ürünler.

ÖZELLEşTİRME

Kapıpaneli 2 Kanal Siyah/Beyaz + RGB 9025 Özelleştirilebilir Yatakbaşı Paneli Siyah/Beyaz



OTEL REFERANSLARI
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Konfor, güvenlik ve sadelik sunmak, geleceğe yönelik, ticari çekiciliği zaman içinde korumak, çevresel 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak ve evinizin keyfini daha iyi çıkarmak için bir konutların işlevlerini 
otomatikleştirin.

ISITMA, SOğUTMA, 
İKLİMLENDİRME

Merkezi ve / veya manuel kontrol
- hatta uzaktan - sağlamak için

istenen sıcaklığa ayarlama ve bilinçli 
tüketim

AYDINLATMA

İç ve Dış mekan 
aydınlatma kontrolü 

PERDE & PANJUR  
KONTROLÜ

Perde ve panjur kontrolü 
merkezi veya lokal

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ 
SENARYOLAR

Ortamların ve kullanıcıların 
farklı ihtiyaçlarını karşılamak 

için

KOnut ÇöZümlerİ



Güvenlik

Merkezi Kontrol Giderleri 
Azaltma

Kolay 
Entegrasyon

Sürdürülebilirlik Sessiz Optimizasyon 
planlama

Konfor Kontrol

Akıllı Ev:  
Kullanıcının ihtiyaçlarını 
anlar

Konfordan ödün vermeden 
önemli seviyede enerji 

tasarrufu sağlar

Akıllı Ev Sistemlerinin Avantajları

Uyumluluk, konfor ve güvenlik.
Eelectron ürünleri, konfor ve güvenliği tasarruf ve çevre bilinci ile birleştiren konut binalarında en 
yüksek standartları karşılayan bir çözüm sunar.
Eelectron'un konut sektörü için otomasyon çözümleri, orta büyüklükteki konutlara ve lüks mülklere 
yöneliktir: neredeyse tüm elektrikli cihazlarla ve üçüncü taraf ürünlerle uyumludur. Bu entegrasyon, 
sistem ölçeklenebilirliğini sağlar ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilir.

Yerden ısıtma / soğutma / oda neminin kontrolü ve yönetimi

DALI / DMX / Led aydınlatma kontrolü

Tablet ve akıllı telefondan yerel veya uzaktan kumanda (Android - iOS)

Ses sistemleri, güvenlik sistemleri, IP kameralar ile arayüz

Görüntülü kapı giriş sistemleri ile arayüz oluşturma

İZLEME / ALARMLAR

Pencere ve kapıları, kontrol sistemlerini 
ve alarmları izlemek için sensörler

GÖRSELLEŞTİRME VE 
UZAKTAN KUMANDA

Dokunmatik ekranları kullanarak 
görselleştirme ve merkezi ev 

operasyonu. Ayrıca akıllı telefonlardan 
ve tabletlerden uzaktan kontrol

ENERJİ ÖLÇÜMÜ

Şeffaf tüketim ve gerçek zamanlı 
kontrol

KONUT ÇÖZÜMLERİ
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KONUT ÇÖZÜMLERİ

süPerVİZYon
Ev Otomasyonu

Direkt KNX ve Modbus standart iletişimi

PC/Mac, Akıllı tablet veya mobil cihaz üzerinden web arayüzü ile veya Apple/Android 

mobil uygulamları ile lokal veya uzaktan konfigürasyon ve kontrol

Hızlı konfigürasyon : ETS direkt proje yükleme foksiyonu (KNX Kurulum)

Ses ile kontrol

HORIZONE, değişen ev ihtiyaçları için her teknolojik alt 
sistemi yönetmek üzere ideal bir çözümdür: aydınlatma, 
panjur / perde, sıcaklık, yük kontrolü, güç tüketimi, kapı 
interkom sistemi, sulama sistemi, güvenlik kameraları, 
alarm sistemi, müzik / video.

HORIZONE, tek bir araçla bir kurulumda tam kontrol 
sağlamak için tasarlanmıştır. Pc / Mac veya mobil 
cihazlardan, evinizden veya uzaktan kolay erişim sağlar.

Güvenilir ve güçlü bir yazılım mimarisi üzerine inşa edilen 
HORIZONE, birçok olasılığa sahip kullanıcıların basit 
bir şekilde senaryolar, mantık ve gelişmiş kontroller 
oluşturmasına olanak tanır.

BO04K01KNX
Universal DIN module 4 OUT

BO08K01KNX  
Universal DIN module 8 OUT

BO12K01KNX  
Universal DIN module 12 OUT



KONUT ÇÖZÜMLERİ

mOdüler ÇöZümler
Elektrotermal valfler için Aktüatörler

HA04A01KNX 
Elektrotermal valfler için Aktüatörler 
4 GİRİŞ / 4 ÇIKIŞ

HA08A01KNX  
Elektrotermal valfler için Aktüatörler 
8 GİRİŞ / 8 ÇIKIŞ

Cihazın tipik kullanımı, konfor ve enerji tasarrufuna odaklanan konut kurulumlarının yerden ısıtılmasıdır.

Röle sesi olmadan 24Vac veya 230Vac 
valflerin kontrolü
Girişler (1'den 4'e kadar) dijital veya analog 
olarak 8 adede kadar akıllı termostata 
kadar kullanılabilir

Serbestçe yapılandırılabilen mantık (7'ye 
kadar)
PWM'deki vanalar için 4 veya 8 Kanal 
(Solenoid Aktüatörler)
3 noktalı valf kontrolü için 2 veya 4 kanal
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KONUT REFERANSLARI
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evolving skills

Warmth, in your place

You, in an homy and environmental world

İtalyan araştırma, geliştirme, dizayn ve üretim

ürün Gami

9025 KNX, bir dizi dokunmatik anahtardır, 
sıcaklık yönetimine adanmış bir seridir 
ve akıllı binaları kontrol etmek için ödüllü 
teknolojik bir sistemdir.

55x55, 4 Kontrol, farklı tasarımlar. 
İstenilen sıcaklığı algılayan ve düzenleyen 
entegre termostat. Malzemeler, işlevler, 
son işlemler çevre projeniz için temel 
değerlerdir.

Özgür, akıllı ve yaratıcı tasarıma adanmış 
bir ürün yelpazesi. 
Kullanıcılar ile aydınlatma kontrolü, enerji 
tasarrufu, sıcaklık kontrolü, eğlence 
arasındaki etkileşime.



ürün Gami

Küçük bir alanda, farklı bir biçimde 
tüm dikkatimizi odakladık. Dış 
görünüşlerden çok, kullanıcıların 
beklediği gibi, gelişmiş bir arayüzün 
özüne ayrıcalık tanıdık.

DOKUNMATİK  
PANEL 3,5”

KONTROL VE ÖZEL TASARIM ANAHTARLAR

DOKUNMATİK PANELLER

9025
2 veya 3 modül versiyonunda entegre termostat veya termostat/nem ölçer özellikli cam kaplamalı 10 
kanala kadar kapasitif anahtarlar
multisensor kontrolör (Nem – Sıcaklık) HC06A01KNX
multisensor Kontrolör (CO2 + Nem + Sıcaklık) MC06A01KNX
Sıcaklık sensörü  TS01D01ACC-1  / -3M
  TS01D01ACC-3 / -3M

3025
55 X 55 mm anahtarlar - 4 kanal, entegre thermostat, farklı tasarım ve renk modelleri

eelecta
MiniPad (9×9 cm) 4 veya 8 kanala versiyonları mevcuttur

HMI



Duvara monte edilebilir dokunmatik yeni 
paneller serisi 
Horizone yazılımı ile yönetilen olağanüstü 
grafikler: hem küçük 5", kompakt ve çok 
yönlü hem de çok cömert 8" üzerinde, 
binanın her yönünün tam kontrolü.

DOKUNMATİK 
PANEL 5”
DOKUNMATİK 
PANEL 8”

SÜPERVİZYON

DOKUNMATİK PANELLER

SÜPERVİZYON

Horizone
Bina ve Ev Otomasyonu için Süpervizyon Webserver 

Horizone mini
Bina ve Ev Otomasyonu için Süpervizyon Webserver

Touch Panel 3,5'', 5'', 8''

duvara monte dokunmatik ekran yelpazesi 

eSuite
Konaklama endüstrisi için Süpervizyon sistemleri. Erişim kontrolü ve eksiksiz otel yönetimi
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AKTUATÖRLER

1-10 VDIN RAIL 4DM04D01KNX

Aktuatörler, Dimleme, Sensörler, Sistem ekipmanları

Aktuatörler Giriş - Çıkış

IO44D

IO62D 

IO22D INWALL

INWALL

INWALL

INWALL

2

8

6

4

2

4 4

2

4

AD84C 

Basmalı Buton arayüzü

Model Kurulum Dijital
girişler

Çıkışlar
LED

Analog
girişler

4 ADIN RAIL 4DL04A

1-10 VDIN RAIL 4DM04A

Dimleme

700 W

300 W

Model Kurulum Çıkışlar Çıkış 
Karakteristikleri

DIN RAIL

DIN RAIL
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IO32

BI16F01

BO08K01

BO12K01 
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IO04F01
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BO08F01

BO12B01 

BO04F01

BO16F01 

BO24F01 

Model

* Input dijital veya analog olabilir
** EOL resistor ile kablo kesilme tespiti



AKTUATÖRLER [GİRİŞ - ÇIKIŞ]

DIMMER 

AKTUATÖRLER

İKLİMLENDİRME KONTROLÜ

BASMALI BUTON ARAYÜZ

Elektrotermal valf modülü - 4 Kanal    HA04A01KNX

Elektrotermal valf modülü - 8 Kanal    HA08A01KNX

Valf & Yük Aktüatörü  8 Giriş / 4+4 Çıkış   HA88B01KNX

Fan Coil Kontrolörü       TC17B01KNX

Universal Fan Coil Kontrolörü     TC57A01KNX

Valf Sürücüsü       VD21A01KNX

Gömme montajlı buton arayüzleri
2 - 4 - 6 Giriş / 2 Çıkış LED     IO22D01KNX 
       IO44D01KNX
       IO62D01KNX

Basmalı Buton Arayüz     AD84C01KNX
Analog/Dijital arayüz 8 Giriş / 4 Çıkış Led ve  
termostat fonksiyonu 

Duvar modülü 3 giriş / 2 Çıkış  IO32D01KNX

Universal DIN Modülleri    
4-8-12-16 Giriş / Çıkış, Micro SD Kartlı F_Series  
veya Kartsız

4-8-12-16-24 Çıkış, Micro SD Kartlı  
veya Kartsız 

DIN Modül - 16 Dijital Giriş   BI16F01KNX

DIN Rail Universal Modules 
4-8-12 çıkış    K_Series

1 Kanal x 700w (Temel & yardımcı)  DM01D01KNX - DM01D01ACC

2 or 4 Channels x 300w   DM02A02KNX  - DM04A02KNX

4 Kanal LED / RGB W   DL04A01KNX

4 Kanal 1-10v     DM04D01KNX
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ENERJİ SAYAÇLARI

SİSTEM KOMPONENTLERİ & ARAYÜZLER
Güç Kaynağı 640mA    PS00D03KNX

Güç Kaynağı KNX 1280mA    PS00D04KNX

USB      IN00A03USB
IP-KNX Secure      IN00S01IPI

Router IP-KNX Secure    IN00A02RIP

Line coupler DIN Bus KNX    LC00B01KNX

Time/astronomical Master    ES01A00KNX

GATEWAY KNX
DALI Gateway      IC00P01DAL

DALI Gateway Ayarlanabilir Beyaz   IC00P02DAL

DALI Gateway TW 2 Kanal    C02D01DAL

DMX Gateway      IC00B01DMX

VARLIK DEDEKTÖRLERİ VE MULTI SENSÖRLER

SENSÖRLER VE GATEWAY'LER

Varlık Algılama Basic, Beyaz/Siyah    PD00E00KNX / -3
Varlık Algılama Standard ve Aydınlatma Kontrolü, Beyaz/Siyah  PD00E01KNX / -3 
Varlık Algılama High Bay ve Aydınlatma Kontrolü, Beyaz/Siyah  PD00E09KNX / -3 
Varlık Algılama Multi.Sensor – Aydınlatma Kontrolü,  PD00E02KNX / -3
sıcaklık, nem, ses sensörü, Beyaz/Siyah
Varlık Algılama Space.Sensor ve Aydınlatma Kontrolü,  PD00E03KNX / -3
sıcaklık, nem, ses sensörü, yoğunluk ve aktivite fonksiyonu, 
Beyaz/Sİyah 
BLE.Sensorü Aydınlatma kontrolü, sıcaklık, nem, ses sensorü, 
yoğunluk ve aktivite sensörü ve BLE beacon, Beyaz /Sİyah 

Eklenti Sensorü - CO2 + sıcaklık   SM03E01ACC / -3
Eklenti Sensorü - VOC+eCO2 + sıcaklık  SM03E02ACC / -3

Varlık Algılama Geniş Alan  PD00E20KNX / -3
Koridor Varlık Algılama  PD00E21KNX / -3

Energy meter mono veya tri faze   

MID  PM00A00IRI + PM10E02IRE

 PM00A00IRI + PM30E01IRE

 PM00A00IRI + PM30E02IRE



Virtual Badge

HAVA DURUMU İSTASYONU
Hava Durumu KNX Plus    WS00A01KNX

BINA & EV TEKNOLOJI GELIŞIMI

SYNCHRONICITY - GEÇİŞ KONTROL

OTOMO SİSTEM KOMPONENTLERİ
DALI Module 2 Kanal x 8 ECG Yayın    IO14A01BLE

IO42 Module (4 IN + 2 OUT)    IO42A01BLE

IO41 Module (4 IN + 1 OUT)    IO41A01BLE

IO40 Module (4 IN + 0 OUT)    IO40A01BLE

Parlaklık & Isı sensörü    BT01A01OTO

Varlık & Işık Sensörü 2 Kanal    PD02X01CON  

BEACON  - Mobil cihazların olmadığı bir ortamda bir  
kullanıcının varlığının tanınmasına izin verir  BE01AXXACC

OTOMO-KNX Gateway    IN00A01BLE

OTOMO-IP-MODBUS Gateway   IN00C01BLE

© 2021 Eelectron SpA. Tüm hakları saklıdır.

Transponder Okuyucu 9025     TR00C01KNX-1 / -3M
      TR00C01KNX-3 / -3M

Transponder tutucu 9025     TH00C01KNX-1 / -3M
      TH00C01KNX-3 / -3M

Transponder Okuyucu Synchronicity    TR22A19KNX 
      TR22A29KNX 

Transponder tutucu Synchronicity   TH22A19KNX 
      TH22A29KNX

e-Suite Misafir Odası Yönetim Sistemi 
Otel yönetim yazılımı, KNX ortamlarının denetimi erişim ve alarm kontrolü için 
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Eelectron S.p.A. dünya çapında KNX standartlarına uygun elektronik cihazların donanım ve 
yazılımlarını üreten bir İtalyan şirketidir.

20 yıldan fazla bir süredir Eelectron, global pazarlarda, bina ve ev otomasyonu için KNX 
uluslararası protokolünün uygulanmasında teknolojik liderliğin bir rol modelidir.

Eelectron, Çin, Orta Doğu ve İspanya'daki şubeleri ile sistemlerinin dünya çapında 80'den 
fazla ülkede satış, pazarlama ve servis faaliyetlerini yürütmektedir.

Eelectron spa
Via Monteverdi 6 | 20025 Legnano (MI) - Italia 
Tel: +39 0331 500802
Email: info@eelectron.com 
Web: www.eelectron.com
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2.

9.
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