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IQ box KNX
DOMENII DE UTILIZARE

Aerisire naturală în zona fațadelor și acoperișului

Conectare directă a automatizărilor Slimchain, Powerchain, E 250 NT și F 1200+ în sistemele pentru
clădiri KNX

Pentru montaj pe șină profilată sau sub tencuială
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Modul de interfață pentru conectarea motoarelor de acționare a ferestrelor
Slimchain, Powerchain, E 250 NT și F 1200+ în magistrala clădirii KNX

DOMENII DE UTILIZARE

Aerisire naturală în zona fațadelor și acoperișului

Conectare directă a automatizărilor Slimchain, Powerchain, E 250 NT și F 1200+ în sistemele pentru
clădiri KNX

Pentru montaj pe șină profilată sau sub tencuială

DOMENII DE UTILIZARE

Aerisire naturală în zona fațadelor și acoperișului

Conectare directă a automatizărilor Slimchain, Powerchain, E 250 NT și F 1200+ în sistemele pentru
clădiri KNX

Pentru montaj pe șină profilată sau sub tencuială

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2022-12-01T03:25:34Z



CARACTERISTICI

Comandarea şi răspunsul motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul magistralei de date KNX
pentru clădire

O unitate IQ box KNX per fereastră interconectează până la patru motoare de acționare a ferestrelor și
două motoare de încuiere

Toate unitățile de acționare IQ windowdrive se pot combina și se pot conecta în funcție de condiţiile de
proiectare

Eficiență sporită pentru monitorizarea clădirii datorită mesajelor de stare eficiente

Interfață integrată cu butoane pentru conectarea altor componente, cum ar fi butoane și senzori

Mesaj de stare posibil pentru fiecare fereastră automatizată

Se poate echipa ulterior fără dificultăți și se poate extinde în funcţie de necesităţi
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DATE TEHNICE

Nume comercial IQ box KNX

Tip de montaj Montaj pe tencuială, Sub tencuială

Lungime max. a cablului la buton 30 m

Lungime max. a cablului la fereastră 50 m

Tensiune în funcționare 24 V ± 25 %

Consum de curent 0.02 A

Temperatură de funcționare -5 - 70 °C

Tip de protecție IP20

Clasa de protecție III

Comenzi de deplasare KNX Închis/deschis, etapă/stop, poziție de referință în %, viteză în %, blocare

Mesaje de stare KNX Poziție în %, Deschis, Închis, Nu este închis, Se deschide, Se închide,
Poziție intermediară

Ventilarea Ventilare temporizată, ventilare prin fantă, alarmă vânt, alarmă ploaie

INTERCONECTARE

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  3

I Q  b o x  K N X
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VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Dimensiuni Tip de montaj

IQ box
KNX

Varianta cu șină profilată (necesar de spațiu 18 mm/1 TE). În funcție de
fereastră (inclusiv în cazul aplicațiilor Syncro și cu motoare de încuiere)
este necesară o IQ box KNX.

164437 18 x 98 x 62
mm

Montaj pe tencuială,
Sub tencuială

IQ box
KNX

Variantă de montaj sub tencuială. În funcție de fereastră (inclusiv în
cazul aplicațiilor Syncro și cu motoare de încuiere) este necesară o IQ
box KNX.

164443 50 x 45 x 19
mm

Montaj pe tencuială,
Sub tencuială
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