Produkty

Finder posiada najszerszy zakres
dopuszczeń jakościowych wśród
wszystkich producentów przekaźników.
Finder jest producentem przekaźników,
oraz szerokiej gamy komponentów do
aplikacji przemysłowych i budynkowych.
Jakość, innowacyjność i ciągłe
poszukiwanie nowych rozwiązań
technologicznych przyczyniają się
do globalnego sukcesu firmy. Dzięki
międzynarodowej sieci sprzedaży
składającej się z 26 oddziałów oraz 80
dystrybutorów technologie firmy Finder
są dostępne na całym świecie.
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to standard komunikacyjny stosowany dziś na całym świecie. System
jest regulowany normami europejskimi i międzynarodowymi. Z
założenia ma on umożliwiać sterowanie automatyką budynkową
zarówno w budynkach mieszkalnych jak i miejscach użyteczności
publicznej.
Twórcy systemu kierowali się przede wszystkim łatwością obsługi oraz komfortem
użytkowników – te właśnie wartości są dziś niezbędnym walorem nowoczesnych,
innowacyjnych i bezpiecznych konstrukcji.
System KNX może być wykorzystywany we wszystkich możliwych układach sterowania w
budynkach mieszkalnych i użytku publicznego. Pozwala automatyzować między innymi
obwody: oświetlenia, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, alarmu i monitoringu, ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, a także hydrauliki. Wykorzystanie systemu KNX umożliwia ponadto
optymalizację kosztów energii oraz zarządzanie licznikami. Pozwala również sterować
urządzeniami końcowymi tj. AGD i RTV.
KNX wnosi do budynku komfort i bezpieczeństwo, a także umożliwia oszczędzanie energii
(nawet do 50% dzięki właściwej kontroli oświetlenia i ogrzewania) czego efektem jest zdrowsze
środowisko.
KNX może być wykorzystywany zarówno w nowych budynkach jak i tych już istniejących.
Instalacje można łatwo rozszerzać i dostosowywać do nowych potrzeb, w krótkim czasie i
przy niewielkich nakładach finansowych (np. kiedy pojawiają się nowi najemcy w budynku
komercyjnym).
KNX może być instalowany zarówno w małych budynkach mieszkalnych jak i dużych budynkach
(biurach, hotelach, centrach konferencyjnych, szpitalach, szkołach, magazynach, lotniskach).
KNX jest zatwierdzony jako: - Standard Europejski
(CENELEC EN 50090 i CEN EN 13321-1)
- Standard Międzynarodowy (ISO/IEC 14543-3)
- Standard Chiński (GB/T 20965)
- Standard US (ANSI/ASHRAE 135)
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Rozwiązanie Findera
Sprawdź naszą niezawodność w automatyce budynkowej

Zasilacz z wyjściem
30 V DC
640 mA - Seria 78

Interfejs USB
Seria 1K

Bus KNX

Magistrala
KNX

230 V AC

230 V AC

Uniwersalny
interfejs
2 - 4 wejścia
Seria 1K

Uniwersalny ściemniacz z
2 wyjściami 400 W 230 V AC
Seria 15

Czujnik ruchu do
ciągów
komunikacyjnych
Seria 18

Czujnik ruchu
i obecności
Seria 18

6-stykowy
aktuator 16 A
Seria 19
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Czujnik ruchu do ciągów komunikacyjnych
Wykrywanie kierunku ruchu i obecności; do zastosowania na korytarzach w hotelach, biurach i,
ciągach komunikacyjnych. Podwójny czujnik, którym można zarządzać indywidualnie.

Montaż natynkowy i wpuszczany w sufit
Zasilanie poprzez magistralę KNX
- Obszar detekcji do 120m2: 4x30m
- Dwa oddzielne, niezależne obszary i dwa czujniki
- Niezależna regulacja czułości na ruch w każdym obszarze
- Niezależne wyjście cyfrowe dla każdego czujnika / obszaru.
Możliwość wykrywania kierunku ruchu
- Czujnik jasności otoczenia
- Tryb Master / Slave do zwiększania powierzchni detekcji
- Kompatybilny z ETS 4 (lub wyższymi)
Typ 18.4K.9.030.0000
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Seria 18

Czujnik ruchu i obecności
Wykrywanie ruchu i obecności; do zastosowania w biurach, aulach, strefach relaksu i miejscach
użyteczności publicznej.

Montaż natynkowy lub wpuszczany w sufit
Zasilanie poprzez magistralę KNX

Typ 18.5K.9.030.0000

- Obszar detekcji do 64m2: 8x8 m ruch, 4x4 m obecność
- 2 sygnały (telegramy) dla sterowania aktuatorami
(oświetlenie, HVAC etc.)
- 1 sygnał (telegram) - informacja o wykryciu ruchu/obecności
- Nastawa progu jasności otoczenia i stopnia czułości czujnika
- Tryb Master / Slave dla zwiększania powierzchni wykrywania
- Możliwość wyłączenia monitorowania progu jasności otoczenia
- Sygnalizacja poziomu oświetlenia i wykrycia ruchu
(do aplikacji bezpieczeństwa)
- Kompatybilny z ETS 4 (lub wyższymi)
- Certyfikaty i dopuszczenia TUV

Seria 18
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6-stykowy aktuator 16 A
Sześć wyjść o mocy 16 A. Przekaźniki z zestykami wzmocnionymi AgSnO2
gwarantują wytrzymałość i wszechstronność zastosowań.
Montaż na szynie 35 mm (EN 60715),
szerokość 72 mm (4 moduły)

Typ 19.6K.9.030.4300
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- Przekaźnik bistabilny z certyfikatem ENEC
(maksymalny prąd szczytowy do 120 A)
- 6 wyjść AgSnO2 16 A 250 V AC,
indywidualnie konfigurowalnych Z lub R
- Obciążenie lamp:
		 - halogenowe 230 V: 2000 W
		 - 230 V LED W: 400 W
		 - świetlówki: 500 W
		 - obciążenie silnikiem 1-fazowym: 0.5 kW
- Dioda LED przy każdym wyjściu
- Funkcje czasowe (ON, OFF, Miganie, Tryb schodowy)
- Niezależne funkcje logiczne dla każdego z wyjść
(AND, OR, XOR, THRESHOLD, WINDOW)
- Zarządzanie scenami
- Wyjścia ze stykami bezpotencjałowymi, idealne
do połączenia z innymi urządzeniami sterującymi
- Kompatybilny z ETS 4 (lub wyższymi)

Seria 19

Uniwersalny ściemniacz z 2 wyjściami
400 W 230 V AC
Odpowiedni do sterowania ściemnialnymi lampami LED, lampami halogenowymi,
ściemnialnymi lampami CFL, transformatorami elektronicznymi i elektromechanicznymi.
Montaż na szynie 35 mm (EN 60715),
szerokość 72 mm (4 moduły)

Typ 15.2K.8.230.0400

- Metoda regulacji Zboczem Narastającym lub Zboczem
Opadającym, ustawialna przez ETS
- Manualne sterowanie każdym kanałem przy pomocy
panelu przedniego
- Zabezpieczenie termiczne i przeciw zwarciom
- 2 wyjścia 400W 230 V AC
- Obciążenie lamp: - halogenowe: 400 W
		
- LED: 100 W
		
- transformatory elektroniczne: 100 W
- Wskaźnik zadziałania LED dla każdego wyjścia
- Zarządzanie scenami
- Kompatybilny z ETS 4 (lub wyższymi)

Seria 15
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Zasilacz z wyjściem 30 V DC - 640 mA
Kompaktowy i wydajny - tylko 4 moduły.

Montaż na szynie 35 mm (EN 60715),
szerokość 72 mm (4 moduły)
- Napięcie znamionowe 230...240 V AC 50/60 Hz
- Wyjście magistrali KNX 30 V DC - 640mA
- 3 wskaźniki LED: - Zielony: napięcie poprawne
		
- Czerwony: przeciążenie/
			
przegrzanie
		
- Żółty:
przepięcie
- Zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniami i zwarciami
- Kompatybilny z ETS 4 (lub wyższymi)
Typ 78.2K.1.230.3000
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Seria 78

Uniwersalny interfejs 2 – 4 wejścia
Interfejs KNX dla styków bezpotencjałowych z 2 lub 4 wejściami.
Osiem zintegrowanych funkcji logicznych.

Typ 1K.02.9030 – 2 wejścia

Typ 1K.04.9030 – 4 wejścia
Kompaktowe rozmiary (34 x 34 x 11 mm),
odpowiedni do montażu wpuszczanego
- 2 lub 4 wejścia, 2 lub 4 wyjścia LED
- Wszystkie wyjścia mogą sterować diodami LED
niskiego napięcia do wyświetlania stanu na
tradycyjnych przyciskach lub na panelach synoptycznych
- Do 8 zaawansowanych funkcji logicznych
- Kompatybilny z ETS 4 (lub wyższymi)

Seria 1K
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Interfejs USB
Kompaktowe rozmiary - szerokość jednego modułu.

Montaż na szynie 35 mm (EN 60715),
szerokość 17.5 mm (1 moduł)
- Interfejs systemu magistrali KNX z komputerem
wyposażonym w port USB
- Wpięcie do sieci szkieletowej KNX
- Złącze USB Typ-B
- Wskaźnik LED stanu magistrali
- Kompatybilny z ETS 3 (lub wyższymi)
Typ 1K.UB.9030
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Seria 1K
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FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny. FINDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób, rzeczy, wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub montażu produktów.

Odkryj ogólnoświatową sieć Findera na findernet.com
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