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MECHANISMY
Spínače, tlačítka, stmívače, detektory pohybu, časové spínače, ovládání žaluzií, signálky, zásuvky, telefonní zásuvky, anténní 
zásuvky, datové zásuvky.

MERTEN SYSTEM M
Kryty, klapky a centrální desky pro spínače, tlačítka, stmívače, detektory pohybu, časové spínače, ovládání žaluzií, signálky, 
zásuvky, telefonní zásuvky, anténní zásuvky, datové zásuvky.

MERTEN M-SMART
Design, montáž, skládání, krycí rámečky

MERTEN M-STAR
Design, montáž, skládání, krycí rámečky

MERTEN M-PLAN
Design, montáž, skládání, krycí rámečky

MERTEN SYSTEM DESIGN
Kryty, klapky a centrální desky pro spínače, tlačítka, stmívače, detektory pohybu, časové spínače, ovládání žaluzií, signálky, 
zásuvky, telefonní zásuvky, anténní zásuvky, datové zásuvky.

MERTEN ARTEC
Design, montáž, skládání, krycí rámečky

MERTEN ANTIQUE
Design, montáž, skládání, krycí rámečky

MERTEN ANTI-VANDALISM
Krycí rámečky, ovládače, ovládání žaluzií/rolet, zásuvky, TV zásuvky, centrální desky

DETEKTORY POHYBU A PŘÍTOMNOSTI ARGUS
Detektory pohybu ARGUS pro povrchovou montáž, ARGUS Presence, příslušenství

SYSTEM CONNECT
Bezdrátový systém CONNECT,, centrální jednotka, konfi gurátor, ovládání, ovládání žaluzií a rolet

SYSTEM KNX
Napájecí zdroje, rozhraní a brány, tlačítka a tlačítkové panely, binární vstupy/snímače, spínací akční členy, žaluziové/spínací 
akční členy, stmívací akční členy/řídicí jednotky, zobrazovací zařízení, jednotky pro řízení teploty v místnosti

TECHNICKÉ INFORMACE
Podrobné technické informace, rozměry
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Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní 
rámeček.Ten zabraňuje zkroucení nebo deformaci 
mechanismu během instalace a umožňuje bezproblé-
movou montáž i na nerovných plochách. Pro snadnou 
instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky 
vybaveny západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně 
pouze jeden mechanismus. Všechny ostatní se k 
němu připojí západkami a není již nutno je speciálně 

usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací 
rozpěrky. Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné 
a správné připojení vodičů. Případné odpojení vodičů 
je usnadněno uvolňovacími páčkami, které jsou 
snadno přístupné. Na těle mechanismu je vytištěna 
schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Snadné použití

24 mm
Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici

Dnes Merten M-Smart, 
zítra Merten Artec?
Žádný problém s univerzálními zapuštěnými 
mechanismy společnosti Schneider Electric. Pokud totiž 
změníte řadu spínačů, není nutné měnit mechanismus. 
To šetří čas a náklady na instalaci a poskytuje vašim 
zákazníkům levnou možnost modernizace vzhledu jejich 
spínačů.
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Jeden mechanismus – mnoho možností

Merten M-Smart

Merten Artec

Merten M-Star

Merten Antique

Merten M-Plan

Merten M-Plan sklo

Merten M-Plan kov

Univerzální zapuštěný 

mechanismus

Mechanismy Merten
Spínače společnosti Schneider Electric jsou založeny na chytrém 
nápadu: univerzálních mechanismech. Pokud byste chtěli změnit 
vzhled spínače, nepotřebujete nové mechanismy, pouze nové kryty 
mechanismů. Přechod mezi různými vzhledovými řadami 
je neuvěřitelně snadný a snižuje také práci nezbytnou pro instalaci 
a tím i náklady.
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Mechanismy Merten
Ovládače

Spínače a tlačítka
Mechanismus kolébkového spínače 10 A

Typ Katal. č. Řazení

Spínač jednopólový  MTN311100 1

Spínač dvoupólový  MTN311200 2

Přepínač střídavý  MTN311600 6

Přepínač křížový  MTN311700 7

10 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
Příslušenství: 
Nástavec pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou, katal. č. MTN396502.
Zásuvný nástavec pro svítidlo E 10, katal. č. MTN396576.
Neonová výbojka E 10, katal. č. MTN395100.
Dioda LED E 10, katal. č. MTN3951...

Mechanismus kolébkového spínače 16 A

Typ Katal. č. Řazení

Spínač dvoupólový  MTN324200 2

Přepínač střídavý  MTN324600 6

Přepínač křížový  MTN324700 7

16 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
S upevňovacími rozpěrkami.

Mechanismus kolébkového spínače 16 A

Typ Katal. č. Řazení

Spínač třípólový se 
šroubovými svorkami  MTN311300 3

16 AX, 400 V
Osvětlený.
Se šroubovými svorkami.
Příslušenství: 
Nástavec se světlem, katal. č. MTN396376.
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Mechanismy Merten
Ovládače

Mechanismus kolébkového spínače 20 A

Typ Katal. č. Řazení

Spínač dvoupólový  MTN311201 2

20 A, 250 V
Se šroubovými svorkami.

Mechanismus ovládače tlačítkového

Typ Katal. č. Řazení

Spínací kontakt, 
jednopólový  MTN315000 1/0

Spínací kontakt, 
jednopólový, se sa-
mostatným signálním 
kontaktem 

 MTN315900 1/0

Rozpínací kontakt, 
jednopólový  MTN315904 1/0

10 A, 250 V 
Se zásuvnými svorkami. 

Mechanismus kolébkového spínače 10 A

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač sériový  MTN311500 5

10 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
Příslušenství: 
Nástavec se světlem pro dvouokruhový spínač, katal. č. MTN396276.

Mechanismus kolébkového spínač 16 A

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač sériový  MTN324500 5

16 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
S upevňovacími rozpěrkami.
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Mechanismy Merten
Ovládače

Mechanismus kolébkového spínače 10 A

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač dvojitý 
střídavý  MTN311601 6+6 (6+1)

10 AX, 250 V
Se šroubovými svorkami.

Mechanismus kolébkového spínače 16 A

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač dvojitý 
střídavý  MTN324610 6+6 (6+1)

16 AX, 250 V
Se svorkami se šroubem.
S upevňovacími rozpěrkami.

Mechanismus tlačítkového ovládače dvojitého 10 A

Typ Katal. č. Řazení

Dvojitý dvoucestný  MTN325900 1/1+1/1

10 A, 250 V 
Se šroubovými svorkami.

Mechanismus tlačítkového ovládače dvojitého 10 A

Typ Katal. č. Řazení

2 spínací kontakty  MTN315902 1/0+1/0

 1 spínací kontakt/
1 rozpínací kontakt  MTN315903

10 A, 250 V
Dvě samostatné vodivé dráhy.
Se zásuvnými svorkami.

M
ec

h
an

is
m

y

12



Mechanismy Merten
Ovládače

Mechanismus přepínače střídavého a ovládače tlačítkového 10A

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač střídavý 
a ovládač tlačítkový  MTN311400 6+1/1

Se šroubovými svorkami.

Mechanismus trojitého spínače jednopólového 10 A

Typ Katal. č. Řazení

3x spínací kontakt, 
jednopólový  MTN311900 1+1+1

10 AX, 250 V
Se šroubovými svorkami.

Spínače a tlačítka osvětlené
Mechanismus kolébkového spínače 10 A

Typ Katal. č. Řazení

Jednopólový 
s kontrolkou  MTN324800 1So

Dvoupólový 
s kontrolkou  MTN326701 2So

Střídavý přepínač 
s kontrolkou  MTN325600 6So

10 AX, 250 V
Lze použít také jako jednopólový, jednocestný ovládací spínač.
Se zásuvnými svorkami.
S neonovou výbojkou.

Mechanismus kolébkového spínače 16A

Typ Katal. č. Řazení

Jednopólový 
s kontrolkou  MTN324900 1So

Střídavý s kontrolkou  MTN326600 6So

16 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.
S neonovou výbojkou.
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Mechanismy Merten
Ovládače

Mechanismus kolébkového spínače, osvětlený 10 A

Typ Katal. č. Řazení

Spínač jednopólový, 
s orientační kontrolkou   MTN324801 1So

Přepínač střídavý, 
s orientační kontrolkou  MTN325601 6So

10 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami.
S nástavcem pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou.

Mechanismus kolébkového spínače, osvětlený 16 A

Typ Katal. č. Řazení

Spínač jednopólový, 
s orientační kontrolkou  MTN324901 1So

Přepínač střídavý, 
s orientační kontrolkou  MTN326601 6So

Přepínač křížový, 
s orientační kontrolkou  MTN325701 7So

16 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
S upevňovacími rozpěrkami.

Mechanismus ovládače tlačítkového, osvětlený 10A

Typ Katal. č. Řazení

Spínací kontakt, 
jednopólový  MTN316101 1/0 So

10 A, 250 V
Se zásuvnými  svorkami. 
S nástavcem pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou.

Mechanismus kolébkové tlačítko 16 A, s orientační kontrolkou

Typ Katal. č. Řazení

Spínací kontakt, 
jednopólový  MTN327120 1/0 So

16 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
S upevňovacími rozpěrkami.
S neonovou výbojkou.
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Mechanismy Merten
Ovládače

Mechanismus dvojitého ovládače tlačítkového, osvětlený, 10A

Typ Katal. č. Řazení

2 spínací kontakty 
s orientační kontrolkou  MTN316200 1/0+1/0 So

10 A, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
S nástavcem pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou.

Mechanismus kolébkového spínače 10 A se svorkou N

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač sériový, 
s kontrolkou  MTN325501 5 Ss

10 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
Nástavec se světlem pro vícenásobný spínač.

Mechanismus kolébkového spínače 16 A se svorkou N

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač sériový, 
s kontrolkou  MTN325401 5 Ss

16 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
S upevňovacími rozpěrkami.
Nástavec se světlem pro vícenásobný spínač.

Mechanismus kolébkového spínače 10 A

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač sériový, 
s orientační kontrolkou   MTN325502 5 So

10 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
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Mechanismy Merten
Ovládače

Mechanismus kolébkový spínač 16 A

Typ Katal. č. Řazení

Přepínač sériový, 
s orientační kontrolkou   MTN325402 5 So

16 AX, 250 V
Se zásuvnými svorkami. 
S upevňovacími rozpěrkami.

M
ec

h
an

is
m

y

16



Mechanismy Merten
Ovládače komfortu

Otočné stmívače
Mechanismus stmívače světla 
pro ohmickou zátěž 

Mechanismus stmívače světla 
pro ohmickou zátěž 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

60–400 W  MTN572199 60–600 W, 
halogenová  500 W  MTN572299

230 V 
Pro žárovková svítidla a halogenová svítidla 
230 V.
Se stiskem ovládaným jednopólovým spína-
čem.
(Fázové řízení).

230 V
Pro žárovková svítidla a halogenová svítidla 
230 V.
Se stiskem ovládaným střídavým přepína-
čem.
(Fázové řízení).

Mechanismus stmívače světla ET 
pro kapacitní zátěž 

Mechanismus stmívače NN halogenových 
světel pro induktivní zátěž

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

20–315 W  MTN577199 20–500 VA  MTN572599

230 V
Pro elektronické transformátory a žárovková 
svítidla (ohmická zátěž).
Se stiskem ovládaným střídavým přepína-
čem.
(Vyrovnání fází)
Nehlučný, odolný proti zkratu, s ochranou 
proti přetížení a funkcí „restartování“ na 
ochranu svítidel.

230 V
Pro stmívatelné závitové transformátory 
a žárovková svítidla (induktivní/ohmická 
zátěž).
Se stiskem ovládaným střídavým přepína-
čem.
(Fázové řízení).

Mechanismus stmívače s elektronickým potenciometrem 1–10 V

Typ Katal. č. 

 MTN572999

Pro fl uorescenční svítidla s elektronickou tlumivkou nebo elektronickým transformátorem 
s rozhraním 1–10 V.
Se stiskem ovládaným jednopólovým spínačem 5 A.

Mechanismus ovládače rychlosti

Typ Katal. č. 

 MTN583699

230 V, 50–60 Hz, 2,7 A
Pro plynulé ovládání rychlosti jednofázových motorů, jako jsou indukční motory, motory s dě-
lenými póly a univerzální motory. Se samostatným spínacím výstupem pro spínání ohmických 
zátěží.
S ochranou proti zkratu.
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Mechanismy Merten
Ovládače komfortu

Tlačítkové stmívače
Mechanismus univerzálního stmívače Mechanismus stmívače světel Memory ET 

pro kapacitní zátěž

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

25–420 VA  MTN577099 20–315 W  MTN577899

230 V
Pro ohmické, induktivní a kapacitní zátěže, 
např. žárovková svítidla, tlumitelné závitové 
transformátory nebo elektronické transfor-
mátory.
(Fázové řízení a vyrovnání fází)
Univerzální stmívač světla automaticky roz-
poznává připojenou zátěž. Nepřipojujte žádné 
smíšené zátěže.
S funkcí „paměť“, (lze vypnout).
Nulový vodič: není požadován (dvouvodi-
čová soustava).

230 V
Pro elektronické transformátory a žárovková 
svítidla (ohmická zátěž).
(Vyrovnání fází)
Nehlučný, odolný proti zkratu, s ochranou 
proti přetížení a funkcí „restartování“ na 
ochranu svítidel. S funkcí „paměť“, (lze 
vypnout).

Mechanismus univerzálního stmívače, dvousegmentový

Typ Katal. č. 

2 x 50–200 VA  MTN568099

230 V, 50–60 Hz
Pro ohmické, induktivní a kapacitní zátěže, např. žárovková svítidla, tlumitelné závitové trans-
formátory a elektronické transformátory.
(Fázové řízení a vyrovnání fází)
Univerzální stmívač automaticky rozpoznává připojenou zátěž.
Nepřipojujte žádné smíšené zátěže.
S funkcí „paměť“, (lze vypnout).
Nulový vodič: není požadován (dvouvodičová soustava).
Jmenovitý výkon na kanál:  50–200 W/VA.

Spínače
Mechanismus elektonického spínače Mechanismus univerzálního relé

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

25–400 W  MTN575799 max. 1000 W/VA  MTN575897

230 V
Pro ohmickou zátěž, jako jsou žárovková 
svítidla nebo halogenová svítidla 230 V.
Spínací výkon: 25–400 W.
Nulový vodič: není požadován (dvouvodi-
čová soustava).

230 V
Pro ohmické, induktivní a kapacitní zátěže, 
jako jsou žárovková svítidla, energeticky 
úsporná svítidla, nízkonapěťové halogenové 
osvětlení s konvenčním transformátorem, 
elektronické transformátory, fl uorescenční 
svítidla.
Nulový vodič je nutný.
Funkce:

 Funkce tlačítka: zapnuta, dokud se tlačítka  ■
dotýkáte, max. 1 minutu
 Spínací funkce: zapnuto/vypnuto ■
 Časovací funkce: 5 s až 1 h. ■

Připojená zátěž: max. 1000 W/VA,
500 VA pro nízkonapěťová halogenová svíti-
dla s konvenčním transformátorem, 
max. 140 μF kapacitní zátěže.
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Mechanismy Merten
Ovládače komfortu

Mechanismus elektronického tlačítka Mechanismus nástavec TELE

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

4–100 VA  MTN574697  MTN573998

230 V
Pulsní generátor pro pulsní spínače nebo 
ochranné obvody.
Spínací funkci určuje použitý pulsní spínač 
nebo ochranný obvod. 
Připojená zátěž: 4–100 VA.
Spínací proud: 10–500 mA.
Trvání impulzu: cca 40 ms.
Nulový vodič: není požadován (dvouvodi-
čová soustava). 

Pro stmívače „memory“, „halogen“ a TELE, 
elektronické tlačítko, časový spínač, reléový 
spínač a transformátory MET.
Nulový vodič nutný.
Lze ovládat dálkově.
Obsluhuje se jako s hlavní jednotkou.

Mechanismus reléový spínač

Typ Katal. č. 

0–1000 VA  MTN576897

230 V
Pro ohmické a složené zátěže, jako jsou žárovková svítidla, fl uorescenční svítidla, energeticky 
úsporná svítidla, nízkonapěťové halogenové osvětlení, atd.
Spínací výkon:  0–1000 VA.
Kapacitní zátěž: max. 140 μF.
Nulový vodič: nutný (třívodičová soustava).

Mechanismus elektronického spínače

Typ Katal. č. 

40–300 W  MTN576799

230 V
Pro ohmickou zátěž, jako jsou žárovková svítidla či halogenová svítidla 230 V.
Spínací výkon: 40–300 W.
Nulový vodič: není požadován (dvouvodičová soustava).
Poznámka: paralelně lze zapojit maximálně dva mechanismy.

Detektory pohybu
Mechanismus detektoru pohybu

Typ Katal. č. 

40–300 W   MTN576799

230 V
Pro ohmickou zátěž, jako jsou žárovková svítidla či halogenová svítidla 230 V.
Spínací výkon: 40–300 W.
Nulový vodič: není požadován (dvouvodičová soustava).
Poznámka: paralelně lze zapojit maximálně dva mechanismy detektoru pohybu.
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Mechanismy Merten
Ovládače komfortu

Mechanismus detektoru pohybu

Typ Katal. č. 

0–1000 VA   MTN576897

230 V
Pro ohmické a složené zátěže, jako jsou žárovková svítidla, fl uorescenční svítidla, energeticky 
úsporná svítidla, nízkonapěťové halogenové osvětlení, atd.
Spínací výkon: 0–1000 VA.
Kapacitní zátěž: max. 140 μF.
Nulový vodič: nutný (třívodičová soustava).

Časové spínače
Mechanismus časového spínače

Typ Katal. č. 

Dvoupólový, 15 min.  MTN538000

250 V, 16 A (4 A pro motory)
Možná odchylka až do + 12 %.

Mechanismus časového spínače

Typ Katal. č. 

Dvoupólový, 120 min.  MTN538200

250 V, 16 A (4 A pro motory)
Možná odchylka až do + 12 %.

Mechanismus univerzálního relé

Typ Katal. č. 

max. 1000 W/VA  MTN575897

230 V
Pro ohmické, induktivní a kapacitní zátěže, jako jsou žárovková svítidla, energeticky úsporná 
svítidla, nízkonapěťové halogenové osvětlení s konvenčním transformátorem, elektronické 
transformátory a fl uorescenční svítidla.
Nulový vodič nutný.
Funkce:

Funkce tlačítka: zapnuta, dokud se tlačítka dotýkáte, max. 1 minutu ■
Spínací funkce: zapnuto/vypnuto ■
Časovací funkce: 5 s až 1 h. ■

Připojená zátěž: max. 1000 W/VA,
500 VA pro nízkonapěťová halogenová svítidla s konvenčním transformátorem,
max. 140 μF kapacitní zátěž.
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Mechanismy Merten
Ovládače komfortu

Jednotky ovládání teploty místnosti
Mechanismus termostatu se spínačem

Typ Katal. č. 

 230 V, 10(4) A  MTN536302

střídavé  24 V, 1(1) A  MTN536304

S tepelnou recirkulací.
Čtvrtá svorka pro noční úsporný provoz.
Mechanismus termostatu, ochranný kryt proti omítce a šrouby.

Mechanismus termostatu s přepínacím kontaktem

Typ Katal. č. 

230 V, 5(2) A  MTN536400

střídavé 24 V, 1(1) A  MTN536401

Pro elektrické podlahové vytápění, pokud je nutné připojit další topné těleso, klimatizace (chla-
zení), pohony ventilů (otevřených nebo uzavřených při odpojení napětí).
S tepelnou recirkulací. 
Mechanismus termostatu, ochranný kryt proti omítce a šrouby.

Mechanismus podlažního termostatu se spínačem

Typ Katal. č. 

230 V, 10(4) A  MTN537100

S dálkovým čidlem na vstupním vedení 4 m prodloužitelném pomocí dvoužilového kabelu.
Mechanismus termostatu, dálkové čidlo, ochranný kryt proti omítce a šrouby.
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Mechanismy Merten
Ovládání žaluzií/rolet

Ovládání  žaluzií 
Mechanismus kolébkového spínače žaluzií Mechanismus kolébkového spínače žaluzií 

s přídavným kontaktem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Jednopólový  MTN311501  MTN311502

10 A, 250 V 
S mechanickým i elektrickým blokováním 
současného sepnutí. 

10 A, 250 V 
S mechanickým i elektrickým blokováním 
současného sepnutí.

Mechanismus kolébkového tlačítka žaluzií

Typ Katal. č. 

Jednopólový  MTN315500

10 A, 250 V
S mechanickým i elektrickým blokováním zpětného současného sepnutí.

Mechanismus otočného spínače pro žaluzie

Typ Katal. č. 

Dvoupólový  MTN317200

10 A, 250 V
S dodávaným blokovacím kotoučem lze použít jako tlačítko 
Obsluhuje se pomocí otočného knofl íku.

Mechanismus spínače žaluzií pro vložkový 
zámek 

Mechanismus tlačítka žaluzií pro vložkový 
zámek

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Dvoupólový  MTN318501 Dvoupólový  MTN318901

10 A, 250 V
Pro standardní polocylindrické zámky délky 
40 mm.

10 A, 250 V
Pro standardní polocylindrické zámky délky 
40 mm.
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Mechanismy Merten
Ovládání žaluzií/rolet

Systém ovládání žaluzií/rolet
Mechanismus standardní ovládání žaluzií/rolet

Typ Katal. č. 

1000 W  MTN580698

230 V, 50 Hz
Pro místní ovládání motoru rolet/žaluzií s koncovým vypínačem.
Ochrana motoru pomocí spřažených reléových kontaktů. Bez vstupu pro rozšiřující zařízení.
Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz.
Nulový vodič: nutný.
Spínací výkon: max. 1 motor 1000 W.
Výstupy: 2 spínací kontakty (spřažené).
Trvání impulzu: 2 minuty.
Připojovací svorky: svorky se šrouby pro max. 2,5 mm2 nebo 2x1,5 mm2.

Mechanismus ovládání žaluzií/rolet se vstupem pro rozšiřující zařízení

Typ Katal. č. 

1000 VA  MTN580699

230 V, 50 Hz
Pro ovládání motoru rolet/žaluzií s koncovým vypínačem. 
Pomocí vstupu pro rozšiřující zařízení lze připojit mechanický spínač/tlačítko pro žaluzie nebo 
další mechanismus ovládání žaluzií/rolet pro zavedení skupinového/centrálního ovládání. 
Vstup pro rozšiřující zařízení umožňuje použití funkce větrné výstrahy. Ochrana motoru pomo-
cí spřažených reléových kontaktů.
Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz.
Nulový vodič: nutný.
Spínací výkon: max. 1 motor 1000 VA.
Výstupy: 2 spínací kontakty (spřažené).
Čas přepnutí: minimálně 500 ms.
Připojovací svorky: svorky se šrouby pro max.  2,5 mm2 nebo 2x1,5 mm2.
Příslušenství: rozhraní čidla větru, katal. č. MTN580693.
Poznámka: v kombinaci se standardním časovým spínačem rolet/žaluzií, katal. č. MTN5809.., 
5859.., 5839.., 5819.., vstup pro rozšiřující zařízení nefunguje.

Příslušenství
Čidlo slunečního svitu/stmívání

Typ Katal. č. 

2 m, Polar  MTN580691

Světelné čidlo je připojeno k okenní tabuli pomocí přísavného držáku. Lze použít buď jako 
čidlo slunečního svitu nebo jako čidlo stmívání.
Umístění čidla určuje výchozí bod rolety/žaluzie.
Připojovací kabel: 2 m / LIYY 2x0,14 mm2.
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Mechanismy Merten
Ovládání žaluzií/rolet

Čidlo větru Čidlo větru s vyhříváním

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Polar  MTN580692 Polar  MTN580690

Pro zvednutí a ochranu rolet/žaluzií v závis-
losti na síle větru. 
Zařízení je připojeno na rozhraní čidla větru.
Čidlo větru je instalováno na střeše nebo 
na vnější zdi budovy a převádí naměřené 
rychlosti větru na elektrické signály.
Typ ochrany: IP 65.
S upevňovací konzolí.

Pro zvednutí a ochranu rolet/žaluzií v závis-
losti na síle větru.
S integrovaným vyhříváním pro bezproblémo-
vý provoz v zimě.
Zařízení je připojeno na rozhraní čidla větru.
Čidlo větru je instalováno na střeše nebo 
na vnější zdi budovy a převádí naměřené 
rychlosti větru na elektrické signály.
Typ ochrany: IP 65.
S upevňovací konzolí.

Rozhraní čidla větru

Typ Katal. č. 

Polar  MTN580693

230 V, 50 Hz
Vyhodnocovací jednotky pro čidla větru / čidla větru s vyhříváním. Pro propojení na vstup pro 
rozšiřující zařízení ovládání žaluzií/rolet.
Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
Výstup: samostavitelný kontakt pro řízení ovládání žaluzií/rolet.
Čas odezvy: cca 15 sec. (po překročení zvolené síly větru). 
Časový přesah: cca 15 min. (po poklesu pod zvolenou sílu větru). 
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Mechanismy Merten
Specializované ovládače

Uzamykací a otočné spínače
Mechanismus univerzální spínač pro cylindrické zámky

Typ Katal. č. 

Dvoupólový  MTN318601

10 A, 250 V
Pro standardní polocylindrické zámky délky 40 mm.
Bez zámku.

Mechanismus třípolohový otočný spínač

Typ Katal. č. 

 MTN317400

16 A, 250 V
Pro třípolohové spínání ventilátorů pro klimatizační zařízení, topné soustavy nebo odsávací 
digestoře.

Mechanismus střídavého přepínače s tahovým přepínáním

Typ Katal. č. 

Přepínač střídavý  MTN436600

10 A, 250 V

Spínač ventilátoru
Mechanismus spínače ventilátoru 10AX 250V zapnuto/vypnuto + pomalu/rychle

Typ Katal. č. 

 MTN312400

10 AX, 250 V

Mechanismus spínače ventilátoru

Typ Katal. č. 

 MTN317100

10 A, 250 V
Pro spínání ventilátorů ve třech různých rychlostech.
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Mechanismy Merten
Signální a informační kryty

Světelná signalizace, nouzová světla, bzučák
Mechanismus světelné signalizace E 10

Typ Katal. č. 

Průhledný kryt, 
červený  MTN319018

Průhledný kryt, 
zelený / žlutý / bílý  MTN319017

250 V, max. 3 W
S držákem a průhledným krytem E 10. 
S neonovou výbojkou.

Mechanismus světelné signalizace LED, 
jednobarevný 

Mechanismus světelné signalizace LED, 
dvoubarevný

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Polar  MTN587093 červená / zelená  MTN587092

modrá  MTN587094

zelená  MTN587090

červená  MTN587091

Zeleně, červeně, bíle nebo modře osvětlený 
displej.
K ovládání mechanismu signál se používá 
sériový přepínač.
Napájecí napětí: 120 V–230 V / 60 Hz, 1,6 W
150 V–230 V / 50 Hz, 1,3 W.
Poznámka: šest předtištěných fólií v negativ-
ním tisku (výtah se šipkou, toaleta se šipkou, 
schodiště dolů se šipkou, schodiště nahoru 
se šipkou, „EXIT“ (východ) se šipkou vlevo, 
„EXIT“ (východ) se šipkou vpravo).

Displej s červeným/zeleným prosvětlením.
Mechanismus světelný signál se ovládá 
pomocí kolébkového spínače žaluzií. Mají-li 
se obě osvětlené oblasti rozsvítit zároveň, je 
nutno použít sériový přepínač.
Napájecí napětí: 120 V–230 V / 60 Hz, 1,6 W
150 V–230 V / 50 Hz, 1,3 W.
Pět předtištěných fólií v pozitivním tisku (pře-
škrtnutý zvonek / pokojová služba, „OCCU-
PIED/FREE“, „BELEGT/FREI“ (obsazeno/vol-
no), „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER 
AUFRÄUMEN“, „DO NOT DISTURB/MAKE 
UP ROOM“ (nerušit/uklidit pokoj).

Sada předtištěných fólií pro mechanismus světelný signál LED

Typ Katal. č. 

Pozitivní tisk  MTN587095

Negativní tisk  MTN587096

Fólie pro mechanismy světelné signalizace LED a střední desku s průhledem.
Poznámka: fólie se šipkou může být použita s orientací vlevo i vpravo.
Šest předtištěných fólií v negativním tisku (výtah se šipkou, toaleta se šipkou, schodiště dolů 
se šipkou, schodiště nahoru se šipkou, „EXIT“ (východ) se šipkou vlevo, „EXIT“ (východ) se 
šipkou vpravo). Pět předtištěných fólií v pozitivním tisku (přeškrtnutý zvonek / pokojová služba, 
„OCCUPIED/FREE“ , „BELEGT/FREI“ (obsazeno/volno), „BITTE NICHT STÖREN/BITTE 
ZIMMER AUFRÄUMEN“, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“ (nerušit/uklidit pokoj).

M
ec

h
an

is
m

y

26



Mechanismy Merten
Signální a informační kryty

Nouzové světlo 230 V Nouzové světlo 230 V, 
možnost práce v síti

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN353001  MTN353002

Nouzové osvětlení pro případ výpadku 
dodávky elektrické energie v obytném sektoru 
a sektoru služeb, pro osvětlení schodišť, cho-
deb a prostor přístupných široké veřejnosti.
Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Nouzové osvětlení pro případ výpadku do-
dávky elektrické energie v obytném sektoru 
a sektoru služeb, pro osvětlení schodišť, cho-
deb a prostor přístupných široké veřejnosti.
Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Nouzové světlo 230 V, ovládané centrálně

Typ Katal. č. 

 MTN353000

Nouzové osvětlení pro případ výpadku dodávky elektrické energie v obytném sektoru a sekto-
ru služeb, pro osvětlení schodišť, chodeb a prostor přístupných široké veřejnosti.
Vhodné pro instalaci do instalačních krabic velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Mechanismus elektronické signalizace 
230 V 

Mechanismus bzučák 230 V

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN352001  MTN352000

Mechanismus elektronické signalizace má tři 
tlačítkové vstupy, jímž lze přiřadit různé me-
lodie. S připojeným tlačítkem, můžete vybrat 
melodii příslušného tlačítkového vstupu. 
Je k dispozici pět různých melodií k výběru. 
K ovládání tlačítkových vstupů použijte tlačít-
ko se spínacím kontaktem.
Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.
Jmenovité napětí: 230 V, 50–60 Hz.
Odběr proudu: 14 mA.
Hlasitost: 70db/ 1 m.
Programovatelné melodie na tlačítkový 
vstup: 5.

Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.
Jmenovité napětí: 230 V.
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Mechanismy Merten
Hotelové aplikace

Spínač pro magnetické karty
Mechanismus dvoucestného tlačítka pro držák hotelových magnetických karet 6A

Typ Katal. č. 

Dvoucestný  MTN314400

6 A, 230 V 
Se zásuvnými svorkami.
S nástavcem pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou.

Mechanismus kolébkového tlačítka pro držák hotelových magnetických karet

Typ Katal. č. 

Jednocestný  MTN315800

6 A, 230 V 
Se zásuvnými svorkami. 
Příslušenství: 
Nástavec pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou, katal. č. MTN396502. 
Zásuvný nástavec pro svítidlo E 10, katal. č. MTN396576. 
Neonová výbojka E 10, katal. č. MTN395100. 
Dioda LED E 10, katal. č. MTN3951...

Zásuvky pro holicí strojky
Mechanismus zásuvky pro holicí strojek

Typ Katal. č. 

 MTN213300

IEC 742 / EN 60742
Pro zástrčky Euro. 
Sekundární napětí lze odebírat přímo ve dvou zasouvacích polohách.
Se svorkami se šroubem (až do 2,5 mm2). 
Pro začlenění do konvenčních zapuštěných dvojitých krabic pro dutou zeď/zapuštěných 
krabic v souladu s DIN 49073.
Primární vinutí: 230 V–240 V, 50/60 Hz.
Sekundární vinutí: 20 VA,  115 V / 230 V–240 V, 50/60 Hz.
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Mechanismy Merten
Zásuvky

Zásuvky s bočním uzemněním (SCHUKO)
Mechanismus zásuvky s bočním zemnícím 
kontaktem a zásuvnými svorkami 

Mechanismus zásuvky s bočním zemnícím 
kontaktem a zásuvnými svorkami

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN277000  MTN230000

16 A, 250 V, DIN 49440
Se svorkami se šroubem.
S upevňovacími rozpěrkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Se zásuvnými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.

Zásuvky se zemnícím kolíkem
Mechanismus zásuvky se zemnícím kolí-
kem a zásuvnými svorkami 

Mechanismus zásuvky se zemnícím kolí-
kem a svorkami se šrouby

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN285100  MTN285200

16 A, 250 V, CEE 7 Standard Sheet V
Se šroubovými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.

16 A, 250 V, CEE 7 Standard Sheet V
Se šroubovými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.

Zásuvka bez zemnícího kontaktu
Mechanismus zásuvky bez zemnícího kontaktu a se svorkami se šrouby

Typ Katal. č. 

 MTN218000

16 A, 250 V, CEE 7 list normy I
Se zásuvnými svorkami. 
S upevňovacími rozpěrkami.
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Mechanismy Merten
Telefon

Telefonní zásuvky 
Mechanismus telefonní zásuvky RJ12, 
4 kontakty

Mechanismus telefonní zásuvky RJ12, 
6 kontaktů

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN463501  MTN463500

Telefonní zásuvka TAE, 1-segmentová Telefonní zásuvka TAE, 3-segmentová

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

1x6 F, bílá  MTN465206 2×6/6 NF/F, bílá  MTN465226

3x6 NFN, bílá  MTN465236

Pro německý trh.
Pro připojení analogového telefonu.
Se svorkami se šroubem.
1×6 F: 1 telefon.

Pro německý trh.
Pro připojení analogových telefonů/pomoc-
ných zařízení.
Se svorkami se šroubem.
2×6/6 NF/F: 2 telefony, 1 pomocné zařízení.
3×6 NFN: 1 telefon, 2 pomocná zařízení.

Kombinovaná zásuvka RJ45/TAE (kategorie 3)

Typ Katal. č. 

bílá  MTN465707

Pro připojení telefonu a analogového nebo digitálního koncového zařízení pomocí 8-pólového 
konektoru RJ45.
Se svorkami se šroubem.

Zásuvka telefonní, osmipólová

Typ Katal. č. 

 MTN289500

Pro francouzské telefonní zástrčky.
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Mechanismy Merten
Televize a audio

Televize, rádio, SAT
Mechanismus průchozí anténní zásuvky, 
2 výstupy R/TV+SAT 

Mechanismus koncové anténní zásuvky, 
2 výstupy R/TV+SAT

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN466098  MTN466099

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1 
Vložka širokopásmové směrové odbočnice 
pro smyčkové soustavy rozvodů širokopás-
mového kabelu, společných antén a satelitní-
ho příjmu. Vhodné pro zapuštěné krabice 
o Ø 55–65 mm.
S upevňovacími rozpěrkami.

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Vložka širokopásmové směrové odbočnice 
pro rozvody odboček a hvězdicové rozvody 
širokopásmového kabelu, společných antén 
a satelitního příjmu. Se stejnosměrným pře-
nosem pomocí televizního přípoje. Vhodné 
pro zapuštěné krabice o Ø 55–65 mm.
S upevňovacími rozpěrkami.
Stejnosměrný přenos: max. 24 V/400 mA.
Signál: 22 kHz a DiSEqC.

Mechanismus anténní zásuvky, 3 výstupy TV+FM+SAT

Typ Katal. č. 

Koncová zásuvka  MTN466097

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Satelitní zásuvka, 3-segmentová. Pro individuální odbočky a hvězdicové rozvody v rozvodech 
společných antén a satelitního příjmu. Se stejnosměrným přenosem pomocí satelitního přípo-
je. Vhodné pro zapuštěné krabice o Ø 55–65 mm.
S upevňovacími rozpěrkami.
Stejnosměrný přenos: max. 24 V/320 mA.
Signál: 22 kHz a DiSEqC.

Anténní zásuvka, 2 výstupy (TV+FM) Anténní zásuvka, 2 výstupy (TV+FM)

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Koncová zásuvka  MTN299203 Průběžná zásuvka  MTN299204

Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Anténní zásuvka, 2 výstupy (TV+FM)

Typ Katal. č. 

Odbočková zásuvka  MTN299205

Vhodné pro instalaci do instalačních krabic velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.
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Mechanismy Merten
Televize a audio

Mechanismus koncové anténní zásuvky, 
2 výstupy R/TV+SAT 

Mechanismus průběžné anténní zásuvky, 
2 výstupy R/TV+SAT

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Koncová zásuvka  MTN299200 Průběžná zásuvka  MTN299201

Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Vhodné pro instalaci do instalačních krabic 
velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Mechanismus koncové anténní zásuvky, 2 výstupy R/TV+SAT

Typ Katal. č. 

Odbočková zásuvka  MTN299202

Vhodné pro instalaci do instalačních krabic velikosti 60.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Mechanismus anténní zásuvky, 
1 výstup TV 

Mechanismus anténní zásuvky, 
1 výstup SAT

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN298600  MTN298700

Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby. Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby. 

Mechanismus koncové anténní zásuvky, 
2 výstupy TV+FM 

Mechanismus průběžné anténní zásuvky, 
2 výstupy TV+FM

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN298800  MTN298900

Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby. Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby. 

Mechanismus koncové anténní zásuvky, 
3 výstupy TV+FM+SAT 

Mechanismus dvojité koncové anténní 
zásuvky, 3 výstupy TV+FM+SAT

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN299100  MTN299000

Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby. Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby. 
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Mechanismy Merten
Televize a audio

Audio
Mechanismus pro připojení reproduktorů, 
1-segmentový 

Mechanismus pro připojení reproduktorů, 
2-segmentový

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Polar  MTN466919 Polar  MTN467019

Antracit  MTN466914 Antracit  MTN467014

Póly jsou označeny různými barvami.
Průřez vodiče až do max. 10 mm2.
S rychloupínacími svorkami.
Se svorkami se šroubem na zadní straně.

Póly jsou označeny různými barvami.
Průřez vodiče až do max. 10 mm2.
S rychloupínacími svorkami.
Se svorkami se šroubem na zadní straně.
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Mechanismy Merten
Datová technologie

Centrální desky pro komunikační technologii
Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
1-segmentová, kategorie 5 FTP 

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
1-segmentová, kategorie 5 STP

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN465800  MTN465801

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
1-segmentová, kategorie 5 UTP 

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
1-segmentová, kategorie 6 FTP

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN465802  MTN465804

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
1-segmentová, kategorie 6 STP 

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
1-segmentová, kategorie 6 UTP

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN465805  MTN465810

Mechanismus RJ45 8, kategorie 5e

Typ Katal. č. 

 MTN465721

Pro připojení analogových nebo digitálních koncových zařízení pomocí 8-pólové zásuvky 
RJ45.
Propojení přes koncová zařízení LSA.

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
2-segmentová, kategorie 5 FTP 

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
2-segmentová, kategorie 6 FTP

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN465807  MTN465806
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Mechanismy Merten
Datová technologie

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
2-segmentová, kategorie 6 STP

Datová zásuvka RJ45 infraplus, 
2-segmentová, kategorie 6 UTP

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN465812  MTN465811

Mechanismus RJ45 8/8, kategorie 6

Typ Katal. č. 

 MTN465706

Pro připojení analogových nebo digitálních koncových zařízení pomocí dvou 8-pólových 
konektorů RJ45.
Propojení přes koncová zařízení LSA.

Komunikační mechanismy
Zaslepovací deska Přídržná deska pro zástrčky typu D, 

9-pólové

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

černá  MTN464380 černá  MTN464391

Lze použít univerzálně s mechanickým obro-
bením (vrtáním, frézováním, atd.).

Pro dvě zástrčky typu D, 9-pólové.
Lze vylomit druhý otvor.

Přídržná deska pro zástrčky typu D, 
15-pólové 

Přídržná deska pro zástrčky typu D, 
25-pólové

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

černá  MTN464392 černá  MTN464393

Pro dvě zástrčky typu D, 15-pólové. 
Lze vylomit druhý otvor.

Pro dvě zástrčky typu D, 25-pólové. 
Lze vylomit druhý otvor.

Přídržná deska pro zásuvky BNC/TNC Přídržná deska pro konektory, univerzální

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

černá  MTN464395 černá  MTN464377

Pro dva konektory BNC/TNC Ø 12,5 mm 
nebo pro konektory BNC/TNC Ø 9,5 mm.
Lze vylomit druhý otvor.
Se stavěcími kroužky.
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Mechanismy Merten
Datová technologie

Přídržná deska pro modulární kolíkový 
konektor 

Přídržná deska pro audio zásuvku XLR

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

černá  MTN464398 černá  MTN464390

Pro dva modulární kolíčkové konektory 
kategorie 3
Pro konektory AMP nebo Thomas & Betts.
Lze vylomit druhý otvor.

Pro audio zásuvku XLR s kruhovým konek-
torem od spol. Binder, Cannon, Neutrik nebo 
obdobné.

Přídržná deska s konektorem reproduk-
toru 

Přídržná deska pro konektory optického 
vlákna ST 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

černá  MTN464387 černá  MTN464386

Pro připojení reproduktorů až do max. 
10 mm2.
Se dvěma konektory pro reproduktory, pozla-
cené kontakty.

Pro dva konektory optického vlákna ST.

Přídržná deska pro Duplex SC Přídržná deska pro Reichle & De-Massari

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

černá  MTN464381 černá  MTN464384

Pro dva konektory Duplex SC. Pro dva propojovací moduly Reichle & De 
Massari nebo doplňkové moduly R&M.
Informace: http://www.rdm.com

Přídržná deska pro IBM systém ACS typu Mini C

Typ Katal. č. 

černá  MTN464383

Pro dva moduly systému zlepšené propojitelnosti (Advanced Connectivity System, ACS) IBM 
typu Mini C.
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Mechanismy Merten
Datová technologie 

Propojovací modul Reichle & De-Massari, 
nestíněný

Propojovací modul Reichle & De-Massari, 
stíněný

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

Kategorie 5e, 
1xRJ45/u  MTN465580 Kategorie 5e, 

1xRJ45/s  MTN465581

Kategorie 6, 
1xRJ45/u  MTN465582 Kategorie 6, 

1xRJ45/s  MTN465583

Propojení pomocí upínací metody ICD (není 
nutné žádné vybavení).

Propojení pomocí upínací metody ICD (není 
nutné žádné vybavení).

Vodovzdorná příruba 
Reichle & De-Massari 

Vodovzdorná návlačka 
Reichle & De-Massari

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

modrá  MTN465591 průhledná  MTN465590

Pro všechny moduly Reichle & De Massari 
dosahuje ochrany typu IP 44 pomocí vodo-
vzdorné příruby.
1 balení = 10 kusů.

Vodovzdorná návlačka se přetáhne přes 
spojovací kabel. Ve spojení s vodovzdornou 
přírubou se ochrany typu IP 44 dosahuje také 
pomocí zásuvného spojovacího kabelu.
Poznámka: Instalační nástroje pro vodo-
vzdorné díly (tříhranné kleště) lze objednat 
přímo od spol. Reichle & De-Massari.
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Mechanismy Merten
Příslušenství

Držáky pojistek
Mechanismus držáku pojistek 16 A

Typ Katal. č. 

 MTN522200

16 A, 250 V
Se svorkami se šroubem.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby

pro typ pojistek 00 (6x32 mm). ■

Osvětlovací příslušenství
Nástavec pro neonovou výbojku 
se zabudovanou výbojkou 

Zásuvný nástavec pro svítidlo E 10

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

šedý  MTN396502 černý  MTN396576

230 V, 0,65 mA
Pro všechny mechanismy 1- a 2-pólových 
spínačů.
Pro monitorování nebo osvětlení.
S neonovou výbojkou.

Pro všechny mechanismy 1- a 2-pólových 
spínačů.
Pro monitorování nebo osvětlení.
Pozor!
Pro nízkonapěťové verze (např. 8 V) doporu-
čujeme světelný indikátor, 24–30 V, válcový, 
E 10, až do délky 25 mm.
Bez neonové výbojky.

Dioda LED Neonová výbojka E 10

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

230 V, červená  MTN395120 230 V, 0,65 mA  MTN395100

230 V, žlutá  MTN395121

230 V, zelená  MTN395122

230 V, modrá  MTN395123

230 V, bílá  MTN395124

střídavé 24 V, 
červená  MTN395131

střídavé 24 V, žlutá  MTN395132

střídavé 24 V, zelená  MTN395133

střídavé 24 V, modrá  MTN395134

střídavé 24 V, bílá  MTN395135

střídavé/stejnosměrné 230 V,
střídavé/stejnosměrné 24 V
Vhodné pro zásuvný nástavec se světlem E 
10 nebo mechanismus světelný signál E 10.
Poznámka: odběr proudu cca 20 mA.

230 V, 0,65 mA
Nízký odběr proudu (cca 0,65 mA) a nízké 
spouštěcí napětí (max. 120 V) znamenají 
vhodnost zvláště pro obvody schodišťových 
šachet a fl uorescenčních svítidel.
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Mechanismy Merten
Příslušenství

Nástavec se světlem pro vícenásobný 
spínač 

Nástavec se světlem pro sériový přepínač

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN396176  MTN396276

230 V, 2x1 mA
Pro aplikace monitorování nebo osvětlení.
S neonovou výbojkou.

230 V, 2x1 mA
Pro účely osvětlení.
S neonovou výbojkou.

Příslušenství
Symboly

Typ Katal. č. 

nula, průhledný  MTN395569

světlo, průhledný  MTN395669

dveře, průhledný  MTN395769

zvonek, průhledný  MTN395869

nula, červený prů-
hledný  MTN395900

Pro kolébkové spínače a spínače se čtvercovým otvorem.

 
Kondenzátor Etiketovací software

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

230 V, 0,33 μF  MTN542895  MTN615022

230 V, 0,33 μF
Pro použití v tlačítkových obvodech k zabrá-
nění blikání neonových svítidel a/nebo 
k mžikovému spínání instalačního relé, když 
se s neonovými svítidly používá několik tla-
čítek. Pro odrušení interference induktivních 
zátěží, např. relé, kontaktorů, fl uorescenčních 
svítidel či transformátorů, pokud indukované 
napětí těchto zařízení vede k znovuspuštění 
zařízení ARGUS.

Pro profesionální etiketování etiketovacích 
listů DIN A4.

Dálkový ovládač
Dálkové ovládání IR Distance 2010

Typ Katal. č. 

černá  MTN570222

10-kanálové dálkové ovládání IR. Pro ovládání všech krytů čidel TELE, tlačítek žaluzií s přijí-
mačem IR, detektorů přítomnosti s přijímačem IR a zařízení KNX s přijímači IR.
Baterie: 2 mikročlánky (IEC LR 03, AAA).
Dosah: až 20 m.
Bez baterie.
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4040

Neomezené 
možnosti
Merten System M
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 Zapuštěný mechanismus      + Kryt                                + Rámeček                                =    Kompletní přístroj

Systém s mnoha kombinačními možnostmi. To činí 
Merten System M jednou z nejfl exibilnějších řad 
spínačů, jaké existují. Možnosti vzhledu a povrchu lze 
vzájemně zaměňovat a kombinovat, aniž by bylo nutno 
vyměnit mechanismus. Žádný jiný sortiment spínačů 
nenabízí větší rozmanitost a fl exibilitu pro přizpůsobení 
se novým požadavkům na vzhled. 

24 mm

Princip systému – Merten System M

Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní rámeček.Ten 
zabraňuje zkroucení nebo deformaci mechanismu během instalace 
a umožňuje bezproblémovou montáž i na nerovných plochách. Pro 
snadnou instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky vybaveny 
západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně pouze jeden mechanis-
mus. Všechny ostatní se k němu připojí západkami a není již nutno 

je speciálně usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací rozpěrky. 
Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné a správné připojení 
vodičů. Případné odpojení vodičů je usnadněno uvolňovacími 
páčkami, které jsou snadno přístupné. Na těle mechanismu 
je vytištěna schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Snadné použití

Princip systému

Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici

Merten M-SmartRámečky Merten M-Smart

Merten M-StarRámečky Merten M-Star

Merten M-Plan kov

Merten M-Plan sklo

Merten M-Plan 
s popisovým polem

Rámečky Merten M-Plan kov

Rámečky Merten M-Plan sklo

Rámečky Merten M-Plan 
s popisovým polem 
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Opravdu čisté 
Merten System M
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Aktivně čisté

 Počet bakterií bez použití 
Active

7

6

5

4

3

2

1

0 h 4 h 8 h 24 h

Graf srovnání množství bakterií:

Barva Active je v řadách M-Smart a M-Plan 
v Systemu M alternativou k Polar. Barva se blíží odstínu 
bílé RAL 9016. 
Zároveň nabízí dlouhodobou ochranu před mikroby 
a bakteriemi. Z lesklého plastového povrchu lze také 
snadno otřít volně usedající prach.

Active

Active ochrana, na kterou 
se můžete spolehnout

Oblasti použití

Přístroje Merten System M s povrchem Active je vhodné 
použít v komerčních budovách, zejména:

hotely• 
restaurace• 
školy• 
nemocnice• 
letiště a nádraží• 

kancelářské budovy• 
podniky veřejného • 
stravování
domovy důchodců• 
veřejné instituce• 

V řadách M-Smart a M-Plan vypínačů Merten System M 
lze zvolit barvu Active. Tyto krytky působí aktivně na 
mikroby a bakterie a s postupujícím časem snižují 
jejich četnost na povrchu přístroje. 
Čisté vypínače = zdravé vypínače. 

Vysoký stupeň účinnosti stříbrných iontů při snižování 
počtu mikrobů a bakterií byl prokázán a certifi kován 

na mezinárodní úrovni již v září roku 2004. Na výzkumu 
se podílel lékařský Ústav pro mikrobiologii na Vysoké 
škole v Miláně, SIK Institut v Göteborgu, Lawlabs 
v Birminghamu a Ústav mikrobiologie a epidemiologie 
Vojenské akademie lékařské vědy v Pekingu.

Následující graf ukazuje vysoký stupeň účinnosti 
na patogenní organismy a bakterie.

Počet bakterií za použití 
Active. 
Po 24 hodinách nejsou 
na povrchu žádné 
bakterie.
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Merten System M
Ovládače

Spínače a tlačítka
Kryt pro kolébkový spínač Kryt pro kolébkový spínač s potiskem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

    Polar  MTN432119     Polar  MTN432219

    Active  MTN432125     Active  MTN432225

  Antracit  MTN433114   Antracit  MTN433214

  Aluminium  MTN433160   Aluminium  MTN433260

Pro mechanismus střídavého přepínače, 
křížového přepínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač se symbolem 
„světlo“

Kryt pro kolébkový spínač se symbolem 
„zvonek“

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

    Polar  MTN438919     Polar  MTN438819

    Active  MTN438925     Active  MTN438825

  Antracit  MTN439914   Antracit  MTN439814

  Aluminium  MTN439960   Aluminium  MTN439860

Pro mechanismus střídavého přepínače, 
křížového přepínače a tlačítka.

Pro mechanismus střídavého přepínače, 
křížového přepínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač s popisovým 
polem 

Kryt pro kolébkový spínač s popisovým 
polem a kontrolkou

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

    Polar  MTN432319     Polar  MTN434719

    Active  MTN432325     Active  MTN434725

  Antracit  MTN433314   Antracit  MTN434614

  Aluminium  MTN433360   Aluminium  MTN434660

Pro trvalé označení. 
Pro střídavý přepínač, křížový přepínač 
a tlačítko.
4 piktogramy (1x služba, 1x světlo, 1x zvo-
nek, 1x nula) na kolébkový spínač.

Pro trvalé označení.
Pro přepínač, křížový přepínač, tlačítko 
a ovládací spínač.
4 piktogramy (1x služba, 1x světlo, 1x zvo-
nek, 1x nula) na kolébkový spínač.



Merten System M
Ovládače

Kryt pro kolébkový spínač s otvorem pro symboly

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN432819

    Active  MTN432825

  Antracit  MTN433814

  Aluminium  MTN433860

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Příslušenství: Symboly, katal. č. MTN395500/69, MTN395600/69, MTN395700/69, 
MTN395800/69, MTN395900.
Pro balení 5: 2x světlo, 1x dveře, 1x zvonek (průhledný), 5x nula (červený průhledný). 
Pro balení 10: 4x světlo, 2x dveře, 2x zvonek (průhledný), 10x nula (červený průhledný).

Kryt pro kolébkový spínač Kryt pro kolébkový spínač s otvorem pro 
symboly

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN432019   Polar  MTN432719

    Active  MTN432025    Active  MTN432725

  Antracit  MTN433014   Antracit  MTN433714

  Aluminium  MTN433060   Aluminium  MTN433760

Pro mechanismus střídavého přepínače, 
křížového spínače a tlačítka.
Typ ochrany: IP 44 s těsnící sadou.

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Typ ochrany: IP 44, vodovzdorný.
Příslušenství: symboly, 
katal. č. MTN395500/69, MTN395600/69, 
MTN395700/69, MTN395800/69, 
MTN395900.
Kolébkový spínač s těsnící sadou, dvoudílný.
Symboly: 1x světlo, 1x zvonek (průhledný), 
1x nula (červená průhledná).

Kryt pro kolébkový spínač, dvousegmentový s otvorem pro symboly

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN438519

   Active  MTN438525

  Antracit  MTN437514

  Aluminium  MTN437560
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Merten System M
Ovládače

Kryt pro kolébkový spínač, 
dvousegmentový

Kryt pro kolébkový spínač, 
dvousegmentový, řazení 0/1

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN432519   Polar  MTN312719

   Active  MTN432525   Antracit  MTN312014

  Antracit  MTN433514   Aluminium  MTN312060

  Aluminium  MTN433560

Pro mechanismus střídavého přepínače, 
křížového přepínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač, trojsegmentový

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN312619

  Antracit  MTN311914

  Aluminium  MTN311960

Spínače a tlačítka osvětlené
Kryt pro kolébkový spínač s otvorem pro 
symboly

Kryt pro kolébkový spínač s průhledem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN432819   Polar  MTN436019

   Active  MTN432825    Active  MTN436025

  Antracit  MTN433814   Antracit  MTN431014

  Aluminium  MTN433860   Aluminium  MTN431060

Pro mechanismus ovládací spínač a tlačítko.
Příslušenství: Symboly, 
katal. č. MTN395500/69, MTN395600/69, 
MTN395700/69, MTN395800/69, 
MTN395900.
Pro balení 5: 2x světlo, 1x dveře, 1x zvonek 
(průhledný), 5x nula (červený průhledný). 
Pro balení 10: 4x světlo, 2x dveře, 2x zvonek 
(průhledný), 10x nula (červený průhledný).

Pro mechanismus ovládací spínač a tlačítko.
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Merten System M
Ovládače

Kryt pro kolébkový spínač 
s kontrolkou a symbolem „světlo“ 

Kryt pro kolébkový spínač 
s kontrolkou a symbolem „zvonek“ 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN435919   Polar  MTN435819

   Active  MTN435925    Active  MTN435825

  Antracit  MTN430914   Antracit  MTN430814

  Aluminium  MTN430960   Aluminium  MTN430860

Pro mechanismus spínače a tlačítka. Pro mechanismus spínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač 
s kontrolkou a symbolem „klíč“ 

Kryt pro kolébkový spínač 
s kontrolkou a symbolem „zásuvka“ 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN435319   Polar  MTN435219

   Active  MTN435325    Active  MTN435225

  Antracit  MTN430714   Antracit  MTN431714

  Aluminium  MTN430760   Aluminium  MTN431760

Pro mechanismus spínače a tlačítka. Pro mechanismus spínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač 
s popisovým polem a kontrolkou

Kryt pro kolébkový spínač 
s otvorem pro symboly

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN434719   Polar  MTN432719

   Active  MTN434725    Active  MTN432725

  Antracit  MTN434614   Antracit  MTN433714

  Aluminium  MTN434660   Aluminium  MTN433760

Pro trvalé označení.
Pro střídavý přepínač, křížový přepínač, 
tlačítko a spínač.
4 piktogramy (1x služba, 1x světlo, 1x zvo-
nek, 1x nula) na kolébkový spínač.

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Typ ochrany: IP 44, vodovzdorný.
Příslušenství: symboly,  
katal. č. MTN395500/69, MTN395600/69, 
MTN395700/69, MTN395800/69, 
MTN395900.
Kolébkový spínač se sadou těsnění, dvou-
dílný.
Symboly: 1x světlo, 1x zvonek (průhledný), 
1x nula (červený průhledný).
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Merten System M
Ovládače komfortu

Stmívače otočné
Centrální deska pro otočný stmívač do 600 VA

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN567019

   Active  MTN567025

  Antracit  MTN569914

  Aluminium  MTN569960

Centrální deska pro regulátor rychlosti

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN567619

   Active  MTN567625

  Antracit  MTN569614

  Aluminium  MTN569660

Stmívače tlačítkové
Kryt mechanismu Kryt mechanismu TELE

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN577619   Polar  MTN577919

   Active  MTN577625    Active  MTN577925

  Antracit  MTN570114   Antracit  MTN570314

  Aluminium  MTN570160   Aluminium  MTN570360

Ruční ovládání.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.

Lze obsluhovat ručně a ovládat dálkově 
pomocí dálkového ovládání IR.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.
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Merten System M
Ovládače komfortu

Kryt mechanismu RF stmívače CONNECT Centrální deska mechanismu 
univerzálního stmívače 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN503619   Polar  MTN567819

   Active  MTN503625    Active  MTN567825

  Antracit  MTN502614   Antracit  MTN567714

  Aluminium  MTN502660   Aluminium  MTN567760

Pro System M. 
Obslužné tlačítko pro přepínání nebo spínáni/
tlumení výstupu. Ruční obsluha a dálkové 
ovládání možné pomocí vysílačů rádiosysté-
mu Merten CONNECT.
Rádiové charakteristiky: směrovač.
Ve spojení s rádio-konfi gurátorem CONNECT 
může kryt čidla při místním použití aktivo-
vat samotnou mechanismus, jakož i další 
zařízení.
Funkce: zapnutí, vypnutí, přepínání, tlumení.
Vysílač: všechny vysílače rádiového systému 
Merten CONNECT.

Pro System M.
Ruční ovládání.
S otočným knofl íkem a čtyřmi senzory pro 
další funkce. Segmenty světla uspořádané 
kolem otočného knofl íku ukazují nastavenou 
hodnotu jasu.
Funkce:

  ■ zapínání a vypínání stiskem nebo otoče-
ním otočného knofl íku
rychlost tlumení závisí na rychlostí otáčení ■
nastavení/uložení dvou hodnot jasu ■
zapínání/vypínání orientačního světla  ■
zapínání/vypínání funkce „úspora energie“  ■
(omezení max. jasu na 80 %).

Kryt pro kolébkový spínač pro dvousegmentový tlačítkový modul

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN619219

   Active  MTN619225

  Antracit  MTN625214

  Aluminium  MTN625260

Pro System M.
Kolébkový spínač je připojen k dvousegmentovému tlačítkovému modulu.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, System M, katal. č. MTN627591.

Tlačítkový modul, dvousegmentový

Typ Katal. č. 

 MTN568499

Pro System M.
Tlačítkový modul bez kolébkových spínačů.
Tlačítkový modul je vložen do dvousegmentového mechanismu univerzálního tlumiče světla 
(katal. č. MTN568099) a používá se společně s kolébkovými spínači pro dvousegmentový 
tlačítkový modul v příslušném designu.
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Merten System M
Ovládače komfortu

Spínače kontaktu
Kryt mechanismu Kryt mechanismu TELE

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN577619   Polar  MTN577919

   Active  MTN577625    Active  MTN577925

  Antracit  MTN570114   Antracit  MTN570314

  Aluminium  MTN570160   Aluminium  MTN570360

Ruční ovládání.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.

Lze obsluhovat ručně a ovládat dálkově 
pomocí dálkového ovládání IR.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.

Detektory pohybu
Zapuštěný modul čidla ARGUS 180 Zapuštěný modul čidla ARGUS 180 

se spínačem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar   MTN575519   Polar   MTN572819

   Active   MTN575525    Active   MTN572825

  Antracit   MTN578414   Antracit   MTN578514

  Aluminium   MTN578460   Aluminium   MTN578560

Detektor pohybu pro vnitřní použití.
Oblast detekce: 180°
Počet úrovní: 1
Počet zón: 14
Dosah: cca 8 m
Citlivost: spojitě regulovatelná
Světelné čidlo: spojitě regulovatelné mezi 
cca 5 až 1000 luxů.
Čas: regulovatelný v krocích od 1 s do 8 min.

Pro System M.
Detektor pohybu pro vnitřní použití.
Se zabudovaným spínačem pro vypnutí/auto-
maticky/zapnutí.
Oblast detekce: 180°
Počet úrovní: 1
Počet zón: 14
Dosah: cca 8 m
Citlivost: spojitě regulovatelná.
Světelné čidlo: spojitě regulovatelné mezi 
cca 5 až 1000 luxů.
Čas: regulovatelný v krocích od 1 s do 8 min.
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Merten System M
Ovládače komfortu

Zapuštěný modul čidla ARGUS 180 / 2,20 m

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN568819

   Active   MTN568825

  Antracit   MTN568714

  Aluminium   MTN568760

Detektor pohybu v budově s ochranou proti plazení.
Oblast detekce: 180°
Počet úrovní: 6
Počet zón: 46
Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m vpřed.
Citlivost: spojitě regulovatelná.
Světelné čidlo: spojitě regulovatelné od cca 5 do cca 1000 luxů.
Čas: regulovatelný v krocích od 1 s do 8 min.
Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m s polovičním dosahem.
S krycími segmenty omezujícími oblast detekce.

Časové spínače
Časový spínač

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN581219

   Active  MTN581225

  Antracit  MTN586014

  Aluminium  MTN586060

Pro programované a na čase závislé spínání svítidel.
Funkce:

2 nezávislé programové paměti ■
přednastavené časy spínání ■
18 programovatelných časů spínání ■
nabídkou ovládaný provoz / programování ■
rezerva napájení až do 24 hodin (bez baterie) ■
resetování pro obnovení nastavení od výrobce ■
lze aktivovat generátor namátkové kontroly (s přesností ± 15 min.) ■
funkce Astro (úprava času ± 2 hod.) ■
snadné přepnutí letního a zimního času ■
časový spínač (automatické odpojení po nastaveném čase) ■
kdykoli možná ruční obsluha. ■

Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz.
Nulový vodič: nutný.
Spínací výkon: 1000 W inkandescenční svítidla
750 W NN halogenová s elektronickými transformátory
750 VA halogenová svítidla s konvenčním transformátorem
500 VA fl uorescenční svítidla nekompenzovaná
400 VA fl uorescenční svítidla s paralelní kompenzací
1000 VA fl uorescenční svítidla, dvouzdrojový obvod.
Připojovací svorky: svorky se šrouby pro max. 2,5 mm2 nebo 2x1,5 mm2.
Obsah: kompletní zařízení.
Bez rámečku.
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Merten System M
Ovládače komfortu

Centrální deska pro mechanismus časového spínače, 15 min.

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN567419

   Active  MTN567425

  Antracit  MTN539014

  Aluminium  MTN539060

Centrální deska pro mechanismus časového spínače, 120 min.

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN567519

   Active  MTN567525

  Antracit  MTN539214

  Aluminium  MTN539260
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Merten System M
Ovládače komfortu

Jednotky ovládání teploty místnosti
Centrální deska pro mechanismus ovládání teploty  místnosti se spínačem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN534819

   Active   MTN534825

  Antracit   MTN536114

  Aluminium   MTN536160

Omezení rozsahu integrováno do knofl íku nastavení.
Zvláště plochá konstrukce.

Centrální deska pro mechanismus ovládání teploty místnosti s přepínacím kontaktem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN534719

   Active   MTN534725

  Antracit   MTN536214

  Aluminium   MTN536260

Omezení rozsahu integrováno do knofl íku nastavení.
Zvláště plochá konstrukce.

Centrální deska pro mechanismus podlažního termostatu se spínačem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN534919

   Active   MTN534925

  Polar   MTN535819

  Antracit   MTN535814

Omezení rozsahu integrováno do knofl íku nastavení.
Zvláště plochá konstrukce.
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Merten System M
Ovládání žaluzií/rolet

Spínače žaluzií
Kolébkový spínač pro spínač a tlačítko ovládání žaluzií

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN432419

   Active  MTN432425

  Antracit  MTN435514

  Aluminium  MTN435560

Pro mechanismus kolébkového spínače svinovacích žaluzií a tlačítka kolébkového spínače.

Centrální deska pro mechanismus otočného spínače pro žaluzie

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN567119

   Active  MTN567125

  Antracit  MTN569814

  Aluminium  MTN569860

Centrální deska pro mechanismus otočného spínače pro žaluzie

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN319419

   Active  MTN319425

  Antracit  MTN319314

  Aluminium  MTN319360

Pro standardní polocylindrické zámky dlouhé 40 mm.
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Merten System M
Ovládání žaluzií/rolet

Systém ovládání žaluzií/rolet, tlačítka
Kryt pro tlačítko ovládání rolet/žaluzií Kryt pro tlačítko ovládání rolet/žaluzií s 

funkcí „paměť“ a připojením čidla

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar   MTN587719   Polar   MTN587919

   Active   MTN587725    Active   MTN587925

  Antracit   MTN586214   Antracit   MTN586314

  Aluminium   MTN586260   Aluminium   MTN586360

Obslužné tlačítko pro motory rolet/svinova-
cích žaluzií. S elektronickým blokováním 
ovládání žaluzií/rolet.
Akce tlačítka < 1s: Zastavení nebo krokový 
režim pro nastavení latí.
Akce tlačítka > 1s: Trvalý pohyb rolet/svino-
vacích žaluzií (samočinně se uzamykající).

Obslužné tlačítko pro motory rolet/žaluzií.
S elektronickým blokováním ovládání žaluzií/
rolet.
Možno připojit čidlo slunečního svitu.
Zařízení používá funkci „paměť“ pro simulaci 
přítomnosti.
Funkci „paměť“ lze kdykoli zapnout či vy-
pnout. Časy se uloží přidržením odpovídající-
ho směrového tlačítka stisknutého (2 s).
Hodnota jasu čidla slunečního svitu je nasta-
vena na cca 20 000 luxů.
Akce tlačítka < 1s: Zastavení nebo krokový 
režim pro nastavení latí.
Akce tlačítka > 1s: Trvalý pohyb rolet/svino-
vacích žaluzií (samočinně se uzamykající).

Tlačítko ovládání rolet/žaluzií s přijímačem IR a připojením čidla

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN588019

   Active   MTN588025

  Antracit   MTN586414

  Aluminium   MTN586460

Obslužné tlačítko pro motory rolet/žaluzií. Lze obsluhovat ručně a ovládat dálkově pomocí 
dálkového ovládání IR. S elektronickým blokováním ovládání žaluzií/rolet.
Možno připojit čidlo slunečního svitu.
Hodnota jasu čidla slunečního svitu je nastavena na cca 20 000 luxů.
Akce tlačítka < 1s: Zastavení nebo krokový režim pro nastavení latí.
Akce tlačítka > 1s: Trvalý pohyb rolet/svinovacích žaluzií (samočinně se uzamykající). 
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Merten System M
Ovládání žaluzií/rolet

Systém ovládání žaluzií/rolet, časové spínače
Standardní časový spínač rolet/žaluzií

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN581419

   Active   MTN581425

  Antracit   MTN581914

  Aluminium   MTN581960

Pro programované a časově závislé spínání motorů rolet/žaluzií.
Funkce:

čtyřtlačítková obsluha ■
přednastavené časy spínání ■
časový blok pondělí až pátek: Lze naprogramovat 1 čas zvednutí a 1 čas spuštění ■
časový blok sobota a neděle: Lze naprogramovat 1 čas zvednutí a 1 čas spuštění ■
funkce „rychlé programování” ■
programování možné bez zapuštěného mechanismu ■
rezerva napájení až do šesti hodin (bez baterie) ■
resetování pro obnovení nastavení od výrobce ■
kdykoli možná ruční obsluha. ■

Čas přepnutí pro změnu směru: min. 1 s.
Přesnost: ±1 min. měsíčně.
Poznámka: V kombinaci s mechanismem ovládání žaluzií/rolet a vstupem pro rozšiřující 
zařízení, katal. č. MTN580699, vstup pro rozšiřující zařízení nefunguje.

Časový spínač rolet/žaluzií Časový spínač rolet/žaluzií s připojením 
čidla

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar   MTN581519   Polar   MTN581619

   Active   MTN581525    Active   MTN581625

  Antracit   MTN586114   Antracit   MTN586714

  Aluminium   MTN586160   Aluminium   MTN586760

Pro programované a časově závislé spínání 
motorů rolet/žaluzií.
Funkce:

3 nezávislé programové paměti ■
přednastavené časy spínání ■
18 programovatelných časů spínání ■
rezerva napájení až do 24 hodin (bez  ■
baterie)
resetování pro obnovení nastavení  ■
od výrobce
lze aktivovat generátor namátkové kontroly  ■
(s přesností ± 15 min.)
funkce Astro (úprava ± 2 hod.) ■
snadné přepnutí letního a zimního času ■
kdykoli možná ruční obsluha ■
elektronické blokování ovládání žaluzií/ ■
rolet.

Pro programované a časově závislé spínání 
motorů rolet/žaluzií.
Lze připojit čidlo slunečního svitu/stmívání.
Kabel čidla je připojen k časovému spínači 
rolet/žaluzií pomocí zástrčky.
Funkce:

3 nezávislé programové paměti ■
přednastavené časy spínání ■
18 programovatelných časů spínání ■
rezerva napájení až do 24 hodin (bez  ■
baterie)
resetování pro obnovení nastavení  ■
od výrobce
lze aktivovat generátor namátkové kontroly  ■
(s přesností ± 15 min.)
funkce Astro (úprava ± 2 hod.) ■
snadné přepnutí letního a zimního času ■
kdykoli možná ruční obsluha ■
nastavitelné hodnoty jasu pro funkce  ■
ochrany proti slunci a stmívání čidlo 
slunečního svitu lze použít také jako čidlo 
stmívání.
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Merten System M
Specializované ovládače

Uzamykatelné a otočné spínače
Centrální deska pro mechanismus dvoucestného spínače

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN319519

   Active  MTN319525

  Antracit  MTN318114

  Aluminium  MTN318160

Pro standardní polocylindrické zámky dlouhé 40 mm.

Centrální deska pro třípolohový otočný spínač

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN567219

   Active  MTN567225

  Antracit  MTN437314

  Aluminium  MTN437360
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Merten System M
Specializované ovládače

Centrální deska pro spínač s táhlem

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN436919

   Active  MTN436925

  Antracit  MTN436814

  Aluminium  MTN436860

Spínač ventilátoru
Kolébkový spínač, dvousegmentový pro spínač VMC

Typ Katal. č. 

  Antracit  MTN435014

  Aluminium  MTN435060

Centrální deska pro spínač ventilátoru

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN567319

   Active  MTN567325

  Antracit  MTN437114

  Aluminium  MTN437160
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Merten System M
Signální a informační kryty

Signální a informační kryty
Centrální deska pro mechanismus světelné signalizace

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN397619

   Active  MTN397625

  Antracit  MTN397814

  Aluminium  MTN397860

Centrální deska s průhledem 

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN587419

   Active  MTN587425

  Antracit  MTN587014

  Aluminium  MTN587060

Pro mechanismus světelný signál LED.
Použijte komerčně dostupné etiketovací listy.
Lze objednat také předtištěné etiketovací listy.
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Merten System M
Signální a informační kryty

Kryt pro tlačítkový ovládač s potiskem 
a signalizací LED

Kryt pro kolébkový spínač pro dvouokru-
hový spínač s potiskem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Antracit   MTN587614   Polar   MTN432619

  Aluminium   MTN587660    Active   MTN432625

  Antracit   MTN435614

  Aluminium   MTN435660

Tlačítko se signalizací LED, přeškrtnutý 
zvonek/pokojová služba.
Pro použití v hotelech jako tlačítko dveřního 
zvonku na dveřích pokojů. Spouštěcí mož-
nosti pro dva displeje LED (Nerušit – červená 
LED; Uklidit pokoj – zelená LED) pomocí 
odpovídajícího mechanismu dvouokruhového 
spínače s potiskem a kolébkového spínače 
pro sériový přepínač s obtiskem. Lze připojit 
libovolný počet tlačítek na střídavý proud 
s odběrem proudu 10-500 mA . Napájení je 
dodáváno komerčně dostupným bezpečnost-
ním transformátorem.
S ochranou proti zkratu a přepětí.
Se svorkami se šroubem.
Vstupní napětí: min. 6 V střídavé, 
max. 24 V (SELV).
Spínací proud: min. 10 mA, max. 500 mA.
Připojovací svorky: svorky se šrouby pro 
0,8–1,5 mm2.

Kolébkový spínač s obtiskem přeškrtnutý 
zvonek / pokojová služba.

Centrální deska pro nouzové světlo

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN353219

   Active   MTN353225

  Antracit   MTN353014

  Aluminium   MTN353060

Centrální deska pro generátory akustických signálů

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN352419

   Active   MTN352425

  Antracit   MTN352014

  Aluminium   MTN352060
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Merten System M
Hotelové aplikace

Spínač pro hotelové karty
Držák hotelové magnetické karty

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN315619

   Active  MTN315625

  Antracit  MTN315414

  Aluminium  MTN315460

Osvětlený.

Zásuvky pro holicí strojky
Centrální deska pro zásuvku pro holicí strojek

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN213619

   Active  MTN213625

  Antracit  MTN213514

  Aluminium  MTN213560

 Rámečky
Rámečky M-Plan, dvousegmentové, 
bez středního můstku 

Rámeček M-Star, dvousegmentový, 
bez středního můstku

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Antracit  MTN488814     Satin Silver / Polar  MTN466819

  Aluminium  MTN488860     Satin Silver / Antracit  MTN466814

  Chrom / Polar  MTN476819

    Chrom / Antracit  MTN476814

    Brass / Polar  MTN486819

    Brass / Antracit  MTN486814

Rámečky M-Plan sklo, 
dvousegmentové, bez středního můstku

Rámeček M-Plan kov, dvounásobný, 
bez středního můstku

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

    Diamond Silver  MTN487860   Platinum Silver  MTN475860

  Sapphire Blue  MTN487878   Chrom  MTN475839

    Ruby Red  MTN487806  Rhodium Gray  MTN475814

    Mahagony 
Brown  MTN487815
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Merten System M
Zásuvky

Zásuvky se zemnícím kolíkem
Mechanismus zásuvka se zemnícím kolí-
kem a zvýšenou ochranou proti nahodilé-
mu kontaktu

Mechanismus zásuvka se zemnícím kolí-
kem a sklopným víčkem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN284219   Polar  MTN288319

   Active  MTN284225    Active  MTN288325

  Antracit  MTN284314   Antracit  MTN287414

  Aluminium  MTN284360   Aluminium  MTN287460

16 A, 250 V, CEE 7 Standard Sheet V
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Se svorkami se šroubem.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.

16 A, 250 V, CEE 7 Standard Sheet V
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Se svorkami se šroubem.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.

Centrální deska se zlepšenou ochranou proti nahodilému kontaktu pro mechanismus 
zásuvka se zemnícím kolíkem

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN286219

   Active  MTN286225

  Antracit  MTN285214

  Aluminium  MTN285260

Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.

Mechanismus zásuvka se zemnícím kolíkem a ochranou před přepětím

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN284219P

   Active  MTN284225P

  Antracit  MTN284314P

  Aluminium  MTN284360P

Integrovaný svodič přepětí.
Jmenovitý impulsní proud (8/20 μs): 1,5 kA (L/PE, L/N), 5 kA (N/PE).
Maximální impulsní proud (8/20 μs): 5 kA (L/PE, L/N), 10 kA (N/PE).
Kombinovaný impuls: 3 kV (L/PE, L/N), 10 kV (N/PE).
Ochranná úroveň (pro Uoc):
    < 800 V (L/N)
    < 1,2 kV (L/PE, N/PE)
Reakční doba:
    < 25 ns (L/N)
    < 100 ns (L/PE, N/PE)
Se svorkami se šroubem.
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Merten System M
Zásuvky

Zásuvky s bočním uzemněním (SCHUKO) 
Mechanismus zásuvka SCHUKO Mechanismus zásuvka SCHUKO 

se svorkami se šroubem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN233419   Polar  MTN273419

   Active  MTN233425    Active  MTN273425

  Antracit  MTN237114   Antracit  MTN277114

  Aluminium  MTN237160   Aluminium  MTN277160

16 A, 250 V, DIN 49440
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Se svorkami se šroubem.

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
se zlepšenou ochranou proti nahodilému 
kontaktu 

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
se zlepšenou ochranou proti nahodilému 
kontaktu

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN235019   Polar  MTN277419

   Active  MTN235025    Active  MTN277425

  Antracit  MTN237314   Antracit  MTN275414

  Aluminium  MTN237360   Aluminium  MTN275460

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu. 
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Se svorkami se šroubem.

Mechanismus zásuvka SCHUKO s popi-
sovým polem a zlepšenou ochranou proti 
nahodilému kontaktu 

Mechanismus zásuvka SCHUKO s popi-
sovým polem a zlepšenou ochranou proti 
nahodilému kontaktu

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN239919   Polar  MTN278919

   Active  MTN239925    Active  MTN278925

  Antracit  MTN230914   Antracit  MTN275914

  Aluminium  MTN230960   Aluminium  MTN275960

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Označuje se etiketovacími pásky.
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Se svorkami se šroubem.
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Merten System M
Zásuvky

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
s popisovým polem a zlepšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu 

Mechanismus zásuvka SCHUKO 45° 
se zlepšenou ochranou proti nahodilému 
kontaktu

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

červená  MTN239906   Polar  MTN249519

zelená  MTN239904    Active  MTN249525

oranžová  MTN239902   Antracit  MTN248514

  Aluminium  MTN248560

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Pro SV (bezpečné napájení) a ZSV (doplňko-
vé bezpečné napájení).
Označuje se etiketovacími pásky.
Se zásuvnými svorkami.
Poznámka: základny jsou označeny tak, aby 
ladily s barvou krytu.

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Se zásuvnými svorkami.

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
s popisovým polem a kontrolkou 

Mechanismus zásuvka SCHUKO s ochra-
nou před přepětím a popisovým polem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN249919   Polar  MTN266819

   Active  MTN249925    Active  MTN266825

  Antracit  MTN240914   Antracit  MTN265814

  Aluminium  MTN240960   Aluminium  MTN265860

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Kontrolka je přístupná zepředu.
Se zásuvnými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.
S neonovou výbojkou.

16 A, 250 V, DIN 49440, DIN EN 61643-11
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu .
Chrání elektrická zařízení proti přepětí.
Se svorkami se šroubem.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.
Jmenovité vybíjecí napětí: 250 V
Rázové napětí: (8/20): 4 kV
Úroveň ochrany: <1,3 kV
In/max.: 8 kA

M
ec

h
an

is
m

y,
kr

yt
y,

 d
es

ky

64



Merten System M
Zásuvky

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
se sklopným víčkem a zlepšenou 
ochranou proti nahodilému kontaktu 

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
se sklopným víčkem a zlepšenou 
ochranou proti nahodilému kontaktu IP44

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN238319   Polar  MTN238419

   Active  MTN238325    Active  MTN238425

  Antracit  MTN237414   Antracit  MTN236614

  Aluminium  MTN237460   Aluminium  MTN236660

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu.
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.
Se zásuvnými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.
Typ ochrany: IP 44, vodovzdorný
Mechanismus zásuvka, střední deska 
a těsnicí kroužek.

Mechanismus zásuvka časového spínače SCHUKO se zlepšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN501119

   Active  MTN501125

  Antracit  MTN500114

  Aluminium  MTN500160

8 A, 230 V
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.
Lze obsluhovat pomocí tlačítka na zásuvce nebo pomocí tlačítka nástavby.
Zásuvka se vypne po uplynutí přednastaveného času. Lze vypnout před uplynutím přednasta-
veného času.
Se svorkami se šroubem.
S upevněním šrouby.
Nastavení času: regulovatelné v krocích 15 min., 30 min., 1 h, 2 h, 4 h, 8 h.
Jemná ochrana proti elektronickému přetížení/ tepelná ochrana.
Pojistka: 8 A
Zobrazovací prvky: zelená LED pro zobrazení stavu.
Adaptéry: lze zaintegrovat do Artec/Antique pomocí adaptéru, katal. č. MTN5180...
Poznámka: je možná zapuštěná instalace do instalační krabice velikosti 60.
Se dvěma šrouby pro upevnění do instalační krabice.
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Merten System M
Zásuvky

Centrální deska pro mechanismus 
zásuvka s bočním uzemněním 

Centrální deska se zlepšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu pro mechanis-
mus zásuvka s bočním uzemněním

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN249719   Polar  MTN248919

   Active  MTN249725    Active  MTN248925

  Antracit  MTN277314   Antracit  MTN277014

  Aluminium  MTN277360   Aluminium  MTN277060

Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.

Centrální deska se zlepšenou ochranou proti nahodilému kontaktu a sklopným víčkem 
pro mechanismus zásuvka s bočním uzemněním

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN248819

   Active  MTN248825

  Antracit  MTN218314

  Aluminium  MTN218360

Těsnicí kroužek pro zvýšení úrovně ochrany na IP 44

Typ Katal. č. 

 MTN515990

Těsnicí kroužek umožňuje, aby zásuvky System Design se sklopnými víčky dosáhly úrovně 
ochrany IP 44.
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Merten System M
Zásuvky

Zásuvka bez zemnícího kontaktu 
Mechanismus zásuvka bez zemnícího 
kontaktu 

Mechanismus zásuvka bez zemnícího 
kontaktu, se zlepšenou ochranou proti 
nahodilému kontaktu 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN214219   Polar  MTN215219

   Active  MTN214225    Active  MTN215225

  Antracit  MTN214414   Antracit  MTN215414

  Aluminium  MTN214460   Aluminium  MTN215460

16 A, 250 V, CEE 7 - list normy I
Se svorkami se šroubem.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.

16 A, 250 V, CEE 7 - list normy I
Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu 
v souladu s BS 1363.
Se svorkami se šroubem.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.

Centrální deska pro mechanismus zásuv-
ka bez zemnícího kontaktu 

Centrální deska pro mechanismus zásuv-
ka bez zemnícího kontaktu a se zvýšenou 
ochranou proti nahodilému kontaktu.

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN215619   Polar  MTN215719

   Active  MTN215625    Active  MTN215725

  Antracit  MTN218114   Antracit  MTN218014

  Aluminium  MTN218160   Aluminium  MTN218060

Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.
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Merten System M
Telefon

Telefonní zásuvky
Centrální deska pro mechanismus telefonní zásuvka RJ11/RJ12

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN469619

   Active  MTN469625

  Antracit  MTN463514

  Aluminium  MTN463560

Centrální deska se čtvercovým otvorem

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN296019

   Active  MTN296025

  Antracit  MTN297914

  Aluminium  MTN297960

Pro System M.
Pro připojovací svorky reproduktorů nebo zapuštěné rozhraní USB.

Centrální deska pro mechanismus telefonní zásuvka, 8-pólová

Typ Katal. č. 

  Antracit  MTN289514

  Aluminium  MTN289560
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Merten System M
Televize a audio

Televize, rádio, SAT
Centrální deska pro anténní zásuvky

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN296719

   Active  MTN296725

  Antracit  MTN297514

  Aluminium  MTN297560

Pro výrobky AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, 
Zehnder, atd.
Lze vylomit třetí otvor pro satelitní zásuvku.

Centrální deska označená FM+TV pro anténní zásuvku

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN299919

   Active  MTN299925

  Antracit  MTN299514

  Aluminium  MTN299560

Centrální deska označená R/TV+SAT pro anténní zásuvku

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN299819

   Active   MTN299825

  Antracit   MTN299214

  Aluminium   MTN299260

Centrální deska pro anténní zásuvky, 1 výstup

Typ Katal. č. 

  Antracit   MTN298614

  Aluminium   MTN298660
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Merten System M
Televize a audio

Centrální deska pro anténní zásuvky, 2 výstupy

Typ Katal. č. 

  Antracit   MTN298814

  Aluminium   MTN298860

Centrální deska pro anténní zásuvky, 3 výstupy

Typ Katal. č. 

  Antracit   MTN299014

  Aluminium   MTN299060

 Audio 
Centrální deska s konektorem Cinch

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN468819

   Active  MTN468825

  Antracit  MTN469314

  Aluminium  MTN469360

Pro připojení reproduktorů až do max. 10 mm2.
Se dvěma konektory pro reproduktory, pozlacené kontakty.

Centrální deska pro audio zástrčku XLR

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN468019

   Active  MTN468025

  Antracit  MTN468914

  Aluminium  MTN468960

Pro audio zásuvku XLR s kruhovým konektorem výrobce Binder, Cannon, Neutrik nebo 
obdobné.
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Merten System M
Datová technologie

Centrální desky pro komunikační technologii
Centrální deska pro jednu nosnou desku s propojovacím modulem 

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN469819

   Active  MTN469825

  Antracit  MTN465814

  Aluminium  MTN465860

S popisovým polem.
Se zabudovaným uzavíracím šoupátkem.

Centrální deska pro mechanismus RJ45, 1-segmentovou

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN296219

   Active  MTN296225

  Antracit  MTN298314

  Aluminium  MTN298360

Pro System M.
Pro vložky RJ45 8 (kategorie 5e), vložky RJ45 od spol. Rutenbeck nebo modely E-DAT od 
spol. BTR.

Centrální deska pro 2-segmentovou nosnou desku s propojovacími moduly

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN469919

   Active  MTN469925

  Antracit  MTN466514

  Aluminium  MTN466560

S popisovým polem.
Se zabudovanými uzavíracími šoupátky.
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Merten System M
Datová technologie

Centrální deska pro mechanismus RJ45, dvousegmentová

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN296119

   Active  MTN296125

  Antracit  MTN298014

  Aluminium  MTN298060

Pro System M.
Pro vložky RJ45 8/8, 2x8, mechanismus Line 21 RJ45 8/8, vložky RJ45 od spol. Rutenbeck 
nebo modely E-DAT od spol. BTR.

Nosný rám se střední deskou pro vložky v souladu s DIN 41524

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN290319

   Active  MTN290325

  Antracit  MTN296414

  Aluminium  MTN296460

Lze použít také pro povelové a signalizační zařízení s jednoděrovým upevněním Ø 16 mm 
(např. Lumitas).
Lze vylomit druhý otvor.

Centrální deska pro povelová zařízení

Typ Katal. č. 

    Polar  MTN393819

   Active  MTN393825

  Antracit  MTN393914

  Aluminium  MTN393960

Jednoděrové upevnění Ø 22,5 mm.
Například pro výrobky Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D, atd.
Bez upevňovacích rozpěrek, pro upevnění šrouby.

M
ec

h
an

is
m

y,
kr

yt
y,

 d
es

ky

72



Merten System M
Datová technologie

Centrální deska pro nouzový vypínač

Typ Katal. č. 

žlutá  MTN393803

Jednoděrové upevnění Ø 22,5 mm.
Například pro výrobky Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D, atd.
Bez čelistí, pro upevnění šrouby.

Mezikroužek pro kombinované vložky v souladu s DIN 49075

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN518519

   Active  MTN518525

  Antracit  MTN518114

  Aluminium  MTN518160

Do tohoto výrobku lze zabudovat všechny standardizované kombinované vložky v souladu 
s DIN 49075.
Například: TAE, modulární konektor, datové a komunikační systémy od spol. PANDUIT 
(PANNET), Ackermann WAE, WAEG, BTR, atd.
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Merten System M
Datová technologie

Mezikroužek se sklopným víčkem pro kombinované vložky v souladu s DIN 49075

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN518619

   Active  MTN518625

  Antracit  MTN518214

  Aluminium  MTN518260

Do tohoto výrobku lze zabudovat všechny standardizované kombinované vložky v souladu 
s DIN 49075.
Například: TAE, modulární konektor, datové a komunikační systémy od spol. PANDUIT 
(PANNET), Ackermann WAE, WAG, BTR, atd.

Komunikační vložky
Šikmý výstup

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN464919

   Active  MTN464925

  Antracit  MTN464614

  Aluminium  MTN464660

Pro datová spojení a komunikační technologii.
Přidružené vložky objednejte samostatně.
Bez vložek.
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Merten System M
Speciální centrální desky

Speciální centrální desky
Zaslepovací kryt

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN391619

   Active  MTN391625

  Antracit  MTN391814

  Aluminium  MTN391860

Lze použít univerzálně s mechanickým obrobením (vrtání, frézování, atd.).
Bez čelistí, pro upevnění šrouby.

Centrální deska pro kabelový výstup

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN296819

   Active  MTN296825

  Antracit  MTN295514

  Aluminium  MTN295560

Kabelový výstup pro průměry kabelů max. 10 mm.
S odlehčením pnutí.
Bez čelistí, pro upevnění šrouby.

Adaptér

Typ Katal. č. 

 Polar  MTN518444

  Polar  MTN518419

  Aluminium  MTN518460

    Stainless Steel 
lak  MTN518446

Vložky pro System M lze do System Design zabudovat pomocí adaptéru.
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Merten System M
Speciální centrální desky

Mezikroužek se sklopným víčkem

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN516419

  Aluminium  MTN516460

    Brass  MTN516443

    Stainless Steel  MTN516446

S použitím mezikroužku lze vložky System M zabudovat do System Design s normální kon-
strukční výškou (např.: TAE, UAE, zásuvky, atd.)

Držáky pojistek
Centrální deska pro pojistky

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN522419

   Active  MTN522425

  Antracit  MTN522214

  Aluminium  MTN522260
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Merten System M
Příslušenství

Příslušenství
Symboly

Typ Katal. č. 

nula, průhledný  MTN395569

světlo, průhledný  MTN395669

dveře, průhledný  MTN395769

zvonek, průhledný  MTN395869

nula, červený prů-
hledný.  MTN395900

Pro kolébkové spínače a spínače se čtvercovým otvorem.

Označovací proužky

Typ Katal. č. 

Polar  MTN230900

Pro individuální označení.
36 proužků na 1 listu
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Pěkný 
a spolehlivý
Merten M-Smart
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 Zapuštěný mechanismus     + Kryt                                 + Rámeček                                 =    Kompletní přístroj 

Merten M-Smart

Merten M-Smart

Rámečky Merten M-Smart

Rámečky Merten M-Smart

Jako systém s mnoha možnostmi kombinací je Merten 
System M jedna z nejfl exibilnějších řad vypínačů na 
trhu. Různá provedení a povrchy lze měnit a vzájemně 
kombinovat bez nutnosti výměny mechanismu. Žádná 
jiná řada vypínačů nenabízí větší variabilitu a fl exibilitu 
pro přizpůsobení se novým požadavkům na vzhled. 
Mechanismy Merten System M lze použít ke všem  
možnostem provedení povrchů. Stačí jen vyměnit 
rámeček nebo kryt a máte nový vzhled vypínače.

24 mm

Princip systému – Merten System M

Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní 
rámeček.Ten zabraňuje zkroucení nebo deformaci 
mechanismu během instalace a umožňuje bezproblé-
movou montáž i na nerovných plochách. Pro snadnou 
instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky 
vybaveny západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně 
pouze jeden mechanismus. Všechny ostatní se k 
němu připojí západkami a není již nutno je speciálně 

usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací 
rozpěrky. Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné 
a správné připojení vodičů. Případné odpojení vodičů 
je usnadněno uvolňovacími páčkami, které jsou 
snadno přístupné. Na těle mechanismu je vytištěna 
schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Jednoduchost použití

Princip systému

Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici
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Ideální volba –
lineární tvary 
a elegantní krása
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Barvy   Rámečky

Active

Polar

Jednonásobný krycí rámeček

Dvojnásobný krycí rámeček

Trojnásobný krycí rámeček

Pětinásobný krycí rámeček

Merten M-Smart
Merten M-Smart – řada vypínačů, která je hodna svého jména. Geniální 
kombinace přímočarých, jasně definovaných tvarů a vysoce kvalitních 
povrchů. Díky svému nadčasově elegantnímu vzhledu, který prostupuje 
vším – počínaje klapkovými vypínači až po praktické časové spínače pro 
ovládání žaluzií, se Merten M-Smart hodí k jakémukoliv vkusu a stylu 
bydlení. A to mimo jiné proto, že celou řadu funkcí a možností rámečků 
lze zkombinovat a propojit dle vašich vlastních osobních požadavků.  
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výběr funkcí
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Naše řada vypínačů obsahuje všechny možné druhy 
funkcí a nabízí nejlepší řešení pro celou škálu aplikací, 
ať už jde o rodinné domy, kanceláře, hotely, nemocnice, 
školy nebo další instituce. 

Rádi bychom vám předvedli několik málo příkladů 
z naší řady vypínačů, abyste získali přehled o obrovské 
variabilitě systému Merten System M s mechanismy 
pro více jak 150 funkcí.

Neomezené možnosti
optimální 
řešení 
každého 
požadavku

!

Výběr z řady Merten System M

Zásuvka s uzemňovacím kolíkem Ovládání žaluzií Spínač sériový Stmívač otočný Vypínač

Zásuvka se sklopným víčkem Vypínač s popisovým polem Dvouobvodový vypínač 

s potiskem

Dvoucestný přepínač Zásuvka satelitní

Zásuvka Spínač žaluzií Termostat Detektor přítomnosti, zapuštěný Vypínač s kontrolkami

Centrální deska mechanismu 

dle DIN 41524

Vypínač s označením 0 a 1 Termostat s vypínačem Detektor pohybu, zapuštěný

Hotelová zásuvka

Zásuvka telefonní Vypínač s kontrolkou Třístupňový otočný přepínač Stmívač otočný

83



Merten M-Smart
Krycí rámečky

Rámečky M-SMART
Rámeček M-Smart, jednonásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN478119

  Active  MTN478125

Rámeček M-Smart, dvounásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN478219

  Active  MTN478225

K vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Smart, dvounásobný bez středového můstku

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN478819

  Active  MTN478825

Rámeček M-Smart, trojnásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN478319

  Active  MTN478325

K vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Smart, čtyřnásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN478419

  Active  MTN478425

K vertikální a horizontální instalaci.
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Merten M-Smart
Krycí rámečky

Rámeček M-Smart, pětinásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN478519

  Active  MTN478525

K vertikální a horizontální instalaci.

Krabice pro povrchovou montáž pro M-SMART, 
M-PLAN

Krabice pro povrchovou montáž, jednonásobná

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN510519

  Antracit  MTN510514

  Aluminium  MTN510560

S vylamovacími kabelovými vstupy.
Obsah: S upevňovacími šrouby.

Krabice pro povrchovou montáž, dvounásobná

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN510619

  Antracit  MTN510614

  Aluminium  MTN510660

S vylamovacími kabelovými vstupy.
Obsah: S upevňovacími šrouby.

Kabelová příchytka

Typ Katal. č. 

 MTN510501

Obsah: Pět kabelových příchytek a deset šroubů.
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Dotek elegance
Merten M-Star
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 Zapuštěný mechanismus   + Kryt                                 + Rámeček                                  =    Kompletní přístroj

Merten M-Star

Merten M-Star

Rámečky Merten M-Star

Rámečky Merten M-Star

Systém s mnoha kombinačními možnostmi. To činí 
System M jednou z nejfl exibilnějších řad spínačů, jaké 
existují. Možnosti vzhledu a povrchu lze vzájemně 
zaměňovat a kombinovat, aniž by bylo nutno vyměnit 
mechanismy. Žádný jiný sortiment spínačů nenabízí 
větší rozmanitost a fl exibilitu pro přizpůsobení se 
novým požadavkům na vzhled. Součásti System M 
vyhovují všem možnostem vzhledu a povrchu. Pouze 
vyměníte rámeček nebo kryt a máte nový vzhled 
vypínače.

 Princip systému – Merten System M

Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní 
rámeček.Ten zabraňuje zkroucení nebo deformaci 
mechanismu během instalace a umožňuje bezproblé-
movou montáž i na nerovných plochách. Pro snadnou 
instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky 
vybaveny západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně 
pouze jeden mechanismus. Všechny ostatní se k 
němu připojí západkami a není již nutno je speciálně 

usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací 
rozpěrky. Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné 
a správné připojení vodičů. Případné odpojení vodičů 
je usnadněno uvolňovacími páčkami, které jsou 
snadno přístupné. Na těle mechanismu je vytištěna 
schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Snadné použití

24 mm

Princip systému

Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici
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Merten M-Star dodá
svými vysoce kvalitními 
druhy rámečků
styl a charakter každé 
místnosti.
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Barvy    Rámečky

Satin Silver / Polar

Satin Silver / Antracit

Chrom / Antracit

Brass / Polar

Brass / Antracit

Chrom / Polar

Jednorámeček             

Jednorámeček             

Jednorámeček             

Dvourámeček

Dvourámeček

Dvourámeček

Trojrámeček

Trojrámeček

8989

Merten M-Star
Vzhled a materiály řady Merten M-Star z ní činí nejlepší volbu pro 
všechny, kdo oceňují kultivované interiéry. Pečlivě opracované hliníkové 
rámečky a vytříbené variace barev Satin Silver, Chrom a leštěná mosaz 
poskytují novému sortimentu spínačů nezaměnitelný charakter vysoké 
kvality. Řada Merten M-Star nejen vypadá elegantně, ale je také vysoce 
funkční. Je tomu tak proto, že nová konstrukční řada obsahuje všechny 
hlavní mechanismy a kryty Merten System M.
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Výběr z řady Merten System M 

Stmívač otočný 

Naše řady spínačů zahrnují všechny druhy funkcí 
a nabízí nejlepší řešení pro všechny oblasti aplikací, 
ať už v soukromých domech, v kancelářích, hotelech, 
nemocnicích, ve školách nebo v jiných institucích.

Rádi bychom uvedli několik příkladů, abychom vám 
přiblížili velikou rozmanitost Merten System M 
s mechanismy pro více než 150 funkcí 
v našich řadách spínačů.

Neomezené možnosti 

Spínač

Zásuvka 

Kovový rámeček, střední můstek a opěrný rámeček 
tvoří u Merten M-Star celý přístroj. Při objednávání si 
ověřte, že střední můstek/opěrný rámeček a mecha-
nismy mají stejnou barvu.

Merten M-Star

střední můstek

kovový rámeček

střední můstek

kryt

Detektor pohybu, zapuštěný

Detektor pohybu, zapuštěný, 

se spínačem

Dvourámeček Dvourámeček

Dvourámeček

Trojrámeček

Detektor pohybu, zapuštěný

veliká 
rozmanitost 
funkcí 

+

optimální 
řešení 
pro každý 
požadavek

!
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Merten M-Star
Krycí rámečky

Rámečky M-STAR
Rámeček M-Star, jednonásobný             

Typ Katal. č. 

    Satin Silver / Polar  MTN467119

    Satin Silver / Antracit  MTN467114

  Chrom / Polar  MTN477119

 Chrom / Antracit  MTN477114

  Brass / Polar  MTN487119

 Brass / Antracit  MTN487114

Kovové rámečky v provedení Satin Silver, Chrom a Brass jsou všechny k dispozici s podpůr-
nými rámečky v odlišných barvách (Polar, Antracit).
Poznámka: při objednávání dbejte, aby barvy nosného rámečku a mechanismu byly stejné.

Rámeček M-STAR, dvounásobný

Typ Katal. č. 

    Satin Silver / Polar  MTN467219

    Satin Silver / Antracit  MTN467214

  Chrom / Polar  MTN477219

 Chrom / Antracit  MTN477214

  Brass / Polar  MTN487219

 Brass / Antracit  MTN487214

Kovové rámečky v provedení Satin Silver, Chrom a Brass jsou všechny k dispozici se střed-
ním můstkem/podpůrným rámečkem v odlišných barvách (Polar, Antracit).
Pro vertikální a horizontální instalaci.
Poznámka: při objednávání dbejte, aby barvy středního můstku/nosného rámečku 
a mechanismu byly stejné.

Rámeček M-Star, dvounásobný, bez středního můstku

Typ Katal. č. 

    Satin Silver / Polar  MTN466819

    Satin Silver / Antracit  MTN466814

  Chrom / Polar  MTN476819

    Chrom / Antracit  MTN476814

  Brass / Polar  MTN486819

 Brass / Antracit  MTN486814
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Merten M-Star
Krycí rámečky

Rámeček M-Star, trojnásobný

Typ Katal. č. 

    Satin Silver / Polar  MTN467319

    Satin Silver / Antracit  MTN467314

  Chrom / Polar  MTN477319

    Chrom / Antracit  MTN477314

  Brass / Polar  MTN487319

 Brass / Antracit  MTN487314

Kovové rámečky v provedení Satin Silver, Chrom a Brass jsou všechny k dispozici 
se středním můstkem/podpůrným rámečkem v odlišných barvách (Polar, Antracit).
Pro vertikální a horizontální instalaci.
Poznámka: při objednávání dbejte, aby barvy středního můstku/nosného rámečku 
a mechanismu byly stejné.

Rámeček M-Star, čtyřnásobný

Typ Katal. č. 

    Satin Silver / Polar  MTN467419

    Satin Silver / Antracit  MTN467414

  Chrom / Polar  MTN477419

 Chrom / Antracit  MTN477414

  Brass / Polar  MTN487419

 Brass / Antracit  MTN487414

Kovové rámečky v provedení Satin Silver, Chrom a Brass jsou všechny k dispozici se střed-
ním můstkem/podpůrným rámečkem v odlišných barvách (Polar, Antracit). 
Pro vertikální a horizontální instalaci.
Poznámka: při objednávání dbejte, aby barvy středního můstku/nosného rámečku 
a mechanismu byly stejné.

Rámeček M-Star, pětinásobný

Typ Katal. č. 

    Satin Silver / Polar  MTN467519

    Satin Silver / Antracit  MTN467514

  Chrom / Polar  MTN477519

 Chrom / Antracit  MTN477514

  Brass / Polar  MTN487519

 Brass / Antracit  MTN487514

Kovové rámečky v provedení Satin Silver, Chrom a Brass jsou všechny k dispozici se střed-
ním můstkem/podpůrným rámečkem v odlišných barvách (Polar, Antracit).
Pro vertikální a horizontální instalaci.
Poznámka: při objednávání dbejte, aby barvy středního můstku/nosného rámečku 
a mechanismu byly stejné.
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Jasné zásady
Merten M-Plan
Merten M-Plan sklo
Merten M-Plan kov
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 Zapuštěný mechanismus     + Kryt                                  + Rámeček                                   =    Kompletní přístroj

Merten M-Plan kov

Merten M-Plan sklo

Merten M-Plan 
s popisovým polem

Rámečky Merten M-Plan kov

Rámečky Merten M-Plan sklo

Rámečky Merten M-Plan 
s popisovým polem 

Systém s mnoha kombinačními možnostmi. To činí 
Merten Systém M jednou z nejfl exibilnějších řad 
spínačů, jaké existují. Možnosti vzhledu a povrchu lze 
vzájemně zaměňovat a kombinovat, aniž by bylo nutno 
vyměnit vložku. Žádný jiný sortiment spínačů nenabízí 
větší rozmanitost a fl exibilitu pro přizpůsobení se 
novým požadavkům na vzhled. Mechanismy Merten 
Systém M vyhovují všem možnostem vzhledu 
a povrchu. Pouze vyměníte rámeček nebo kryt a máte 
nový vzhled vypínače.

24 mm
Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici

Princip systému  – Merten Systém M

Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní 
rámeček.Ten zabraňuje zkroucení nebo deformaci 
mechanismu během instalace a umožňuje bezproblé-
movou montáž i na nerovných plochách. Pro snadnou 
instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky 
vybaveny západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně 
pouze jeden mechanismus. Všechny ostatní se k 
němu připojí západkami a není již nutno je speciálně 

usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací 
rozpěrky. Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné 
a správné připojení vodičů. Případné odpojení vodičů 
je usnadněno uvolňovacími páčkami, které jsou 
snadno přístupné. Na těle mechanismu je vytištěna 
schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Snadné použití

Princip systému 
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Řada Merten M-Plan objevila 
podstatu dobré formy. 
Ideální spínač pro kohokoli, 
kdo má rád diskrétní vzhled.
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Barvy   Kombinace barev  Rámečky

Activ

Polar

Aluminium

Antracit

Polar / Aluminium

Aluminium / Polar

Aluminium / Antracit

Antracit / Aluminium

Antracit / Aluminium

Antracit

Jednonásobný krycí rámeček

Dvounásobný krycí rámeček

Aluminium / Antracit

Čtyřnásobný krycí rámeček

Merten M-Plan
Výtečný vzhled v různých barvách, jenž vám umožňuje 
dosáhnout barevné varianty pro každou místnost. 
V polární bílé, hliníku nebo antracitu vám Merten M-Plan 
nabízí všechny vzhledové možnosti pro profesionální 
interiér.
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Ryzí elegance
Merten M-Plan sklo
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Barvy   Rámečky

Brilliant White / Polar

Onyx Black / Polar

Onyx Black / Aluminium

Diamond Silver / Polar

Diamond Silver / Aluminium

Sapphire Blue / Polar

Sapphire Blue / Aluminium

Mahogany Brown / Polar

Mahogany Brown / Antracit

Ruby Red / Polar Jednonásobný krycí rámeček

Dvounásobný krycí rámeček

Trojnásobný krycí rámeček

Čtyřnásobný krycí rámeček

Pětinásobný krycí rámeček

Dvounásobný krycí rámeček, 

bez středního můstku

Merten M-Plan sklo
Někdy prostě potřebujete něco úplně odlišného. Například Merten 
M-Plan se skleněnými rámečky: exkluzivní řadu spínačů, jež na sebe 
upozorní vysokou kvalitou materiálů a výjimečnými barvami rámečků. 
Můžete kombinovat elegantní skleněné rámečky se všemi mechanismy 
Merten System M.
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Ryzí elegance
Merten M-Plan kov

Nejnovější řada 
Merten M-Plan kov 
obohacuje System M 
o další kvalitní materiály. 
Vybere si každý.
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Barvy   Rámečky

Platinum Silver / Polar

Chrom / Antracit

Rhodium Gray / Polar

Jednonásobný krycí rámeček

Dvounásobný krycí rámeček

Trojnásobný krycí rámeček

Čtyřnásobný krycí rámeček

Pětinásobný krycí rámeček

Dvounásobný krycí rámeček, 

bez středního můstku

Merten M-Plan kov
Někdy prostě potřebujete k doladění něco opravdu výjimečného. Třeba 
právě spínače M-Plan s kovovými rámečky, které pravostí materiálu 
a dokonalostí povrchu podtrhnou jedinečný interiér. Můžete kombinovat 
elegantní kovové rámečky se všemi mechanismy Merten System M.
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Nekonečný výběr funkcí
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Naše řady spínačů zahrnují všechny druhy funkcí a tak 
nabízí nejlepší řešení pro všechny oblasti aplikace, ať už 
v soukromých domech, v kancelářích, hotelech, 
nemocnicích, ve školách nebo v jiných institucích.

Rádi bychom uvedli několik příkladů, abychom vám 
přiblížili velikou rozmanitost Merten System M 
s mechanismy pro více než 150 funkcí v našich řadách 
spínačů.

Neomezené možnosti

veliká 
rozmanitost 
funkcí

+

optimální 
řešení pro 
každý 
požadavek

!

Výběr z řady Merten Systém M

Spínač sériový Zásuvka

Spínač s kontrolkouZásuvka anténní

Zásuvka telefonníStmívač otočný

Spínač, zásuvka Spínač, zásuvka 

Spínač

Spínač žaluziový

Otočný stmívač Comfort

Detektor přítomnosti, zapuštěný

Spínač

Detektor pohybu se spínačem, 

zapuštěný

Rámeček, dvounásobný

Spínač, zásuvka

Spínač, trojnásobný
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Merten M-Plan
Krycí rámečky

Rámečky M-PLAN
Rámeček M-PLAN, jednonásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN515119

  Active  MTN515125

  Antracit  MTN486114

  Aluminium  MTN486160

Rámeček M-Plan, dvounásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN515219

  Active  MTN515225

  Antracit  MTN486214

  Aluminium  MTN486260

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan, dvounásobný, bez středního můstku

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN515819

  Active  MTN515825

  Antracit  MTN488814

  Aluminium  MTN488860
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Merten M-Plan
Krycí rámečky 

Rámeček M-PLAN, trojnásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN515319

  Active  MTN515325

  Antracit  MTN486314

  Aluminium  MTN486360

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan, čtyřnásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN515419

  Active  MTN515425

  Antracit  MTN486414

  Aluminium  MTN486460

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan, pětinásobný

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN515519

  Active  MTN515525

  Antracit  MTN486514

  Aluminium  MTN486560

Pro vertikální a horizontální instalaci.
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Merten M-Plan
Krycí rámečky

Rámečky M-Plan sklo
Rámeček M-Plan sklo, jednonásobný

Typ Katal. č. 

    Brilliant White  MTN489119

  Onyx Black  MTN489103

    Diamond Silver  MTN489160

   Sapphire Blue  MTN489178

    Ruby Red  MTN489106

    Mahagony 
Brown

 MTN489115

Rámeček M-Plan sklo, dvounásobný

Typ Katal. č. 

  Brilliant White  MTN489219

    Onyx Black  MTN489203

    Diamond Silver  MTN489260

   Sapphire Blue  MTN489278

    Ruby Red  MTN489206

    Mahagony 
Brown

 MTN489215

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan sklo, dvounásobný, bez středního můstku

Typ Katal. č. 

  Brilliant White  MTN487819

  Onyx Black  MTN487803

    Diamond Silver  MTN487860

   Sapphire Blue  MTN487878

    Ruby Red  MTN487806

    Mahagony 
Brown

 MTN487815
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Merten M-Plan
Krycí rámečky

Rámeček M-Plan sklo, trojnásobný

Typ Katal. č. 

  Brilliant White  MTN489319

  Onyx Black  MTN489303

    Diamond Silver  MTN489360

   Sapphire Blue  MTN489378

    Ruby Red  MTN489306

    Mahagony 
Brown

 MTN489315

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan sklo, čtyřnásobný

Typ Katal. č. 

  Brilliant White  MTN489419

  Onyx Black  MTN489403

    Diamond Silver  MTN489460

   Sapphire Blue  MTN489478

    Ruby Red  MTN489406

    Mahagony 
Brown

 MTN489415

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan sklo, pětinásobný

Typ Katal. č. 

  Brilliant White  MTN489519

  Onyx Black  MTN489503

    Diamond Silver  MTN489560

   Sapphire Blue  MTN489578

    Ruby Red  MTN489506

    Mahagony 
Brown

 MTN489515

Pro vertikální a horizontální instalaci.
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Merten M-Plan
Krycí rámečky

Rámečky M-Plan kov
Rámeček M-Plan kov, jednonásobný

Typ Katal. č. 

  Platinum Silver   MTN475160

  Chrom   MTN475139

 Rhodium Gray   MTN475114

Rámeček M-Plan kov, dvounásobný

Typ Katal. č. 

  Platinum Silver   MTN475260

  Chrom   MTN475239

 Rhodium Gray   MTN475214

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan kov, dvounásobný, bez středního můstku

Typ Katal. č. 

  Platinum Silver   MTN475860

  Chrom   MTN475839

 Rhodium Gray   MTN475814
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Merten M-Plan
Krycí rámečky 

Rámeček M-Plan kov, trojnásobný

Typ Katal. č. 

  Platinum Silver   MTN475360

  Chrom   MTN475339

 Rhodium Gray   MTN475314

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan kov, čtyřnásobný

Typ Katal. č. 

  Platinum Silver   MTN475460

  Chrom   MTN475439

 Rhodium Gray   MTN475414

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček M-Plan kov, pětinásobný

Typ Katal. č. 

  Platinum Silver   MTN475560

  Chrom   MTN475539

 Rhodium Gray   MTN475514

Pro vertikální a horizontální instalaci.
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Merten M-Plan
Montážní krabice

Krabice  pro povrchovou montáž
Krabice  pro povrchovou montáž, jednonásobná

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN510519

  Antracit  MTN510514

  Aluminium  MTN510560

S prolamovacími kabelovými vstupy.
Obsah: S upevňovacími šrouby.

Krabice pro povrchovou montáž, dvounásobná

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN510619

  Antracit  MTN510614

  Aluminium  MTN510660

S prolamovacími kabelovými vstupy.
Obsah: S upevňovacími šrouby.

Kabelová příchytka

Typ Katal. č. 

 MTN510501

Obsah: Pět kabelových příchytek a deset šroubů.
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Neomezené 
možnosti
Merten System Design



 Zapuštěný mechanismus    + Kryt                                + Rámeček                                =    Kompletní přístroj

Systém s mnoha kombinačními možnostmi. To činí 
Merten System Design jednou z nejfl exibilnějších řad 
spínačů. Možnosti vzhledu a materiálu lze vzájemně 
zaměňovat a kombinovat, aniž by bylo nutno vyměnit 
mechanismus. Žádný jiný sortiment spínačů nenabízí 
větší rozmanitost a fl exibilitu pro přizpůsobení se 
novým požadavkům na vzhled. 

24 mm

Princip systému – Merten System Design

Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní 
rámeček.Ten zabraňuje zkroucení nebo deformaci 
mechanismu během instalace a umožňuje bezproblé-
movou montáž i na nerovných plochách. Pro snadnou 
instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky 
vybaveny západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně 
pouze jeden mechanismus. Všechny ostatní se k 
němu připojí západkami a není již nutno je speciálně 

usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací 
rozpěrky. Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné 
a správné připojení vodičů. Případné odpojení vodičů 
je usnadněno uvolňovacími páčkami, které jsou 
snadno přístupné. Na těle mechanismu je vytištěna 
schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Snadné použití

Princip systému

Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici

Merten ArtecRámečky Merten Artec 

Merten AntiqueRámečky Merten Antique 
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System Design
Ovládače

Spínače a tlačítka
Kryt pro kolébkový spínač Kryt pro kolébkový spínač s potiskem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN412119   Polar  MTN412219

  Aluminium  MTN412160   Aluminium  MTN412260

  Antique Brass  MTN412143     Stainless Steel  MTN412246

    Stainless Steel  MTN412146

Pro mechanismus spínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač se symbolem 
„světlo“ 

Kryt pro kolébkový spínač se symbolem 
„zvonek“ 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN412919   Polar  MTN412819

  Aluminium  MTN412960   Aluminium  MTN412860

    Stainless Steel  MTN412946     Stainless Steel  MTN412846

Pro mechanismus spínače a tlačítka. Pro mechanismus spínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač s popisným 
polem 

Kryt pro kolébkový spínač s otvorem pro 
symboly

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN412319   Polar  MTN411819

  Aluminium  MTN412360   Aluminium  MTN411860

  Antique Brass  MTN412343   Antique Brass  MTN411843

    Stainless Steel  MTN412346     Stainless Steel  MTN411846

Pro trvalé označení.
Pro mechanismus spínače a tlačítka.

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Příslušenství: 
Symboly, katal. č. MTN395500/69, 
MTN395600/69, MTN395700/69, 
MTN395800/69, MTN395900.
Pro balení 5: 2x světlo, 1x dveře, 1x zvonek 
(průhledný), 5x nula (červený průhledný). 
Pro balení 10: 4x světlo, 2x dveře, 2x zvonek 
(průhledný), 10x nula (červený průhledný).
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System Design
Ovládače

Kryt pro kolébkový spínač Kryt pro kolébkový spínač 
s otvorem pro symboly

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN412019   Polar  MTN412719

  Aluminium  MTN412060   Aluminium  MTN412760

    Stainless Steel  MTN412046     Stainless Steel  MTN412746

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Typ ochrany: IP 44, vodovzdorný.
Kolébkový spínač se sadou těsnění, dvou-
dílný. 

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Typ ochrany: IP 44, vodovzdorný.
Příslušenství: 
Symboly, katal. č. MTN395500/69, 
MTN395600/69, MTN395700/69, 
MTN395800/69, MTN395900.
Kolébkový spínač se sadou těsnění, dvou-
dílný. 
Symboly: 1x světlo, 1x zvonek (průhledný), 
1x nula (červený průhledný).

Kryt pro kolébkový spínač, dvousegmentový

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN412519

  Aluminium  MTN412560

  Antique Brass  MTN412543

    Stainless Steel  MTN412546

Pro mechanismus dvoucestného spínače a dvojitého tlačítka.

M
ec

h
an

is
m

y,
kr

yt
y,

 d
es

ky

115



System Design
Ovládače

Spínače a tlačítka osvětlené
Kryt pro kolébkový spínač s otvorem 
pro symboly 

Kryt pro kolébkový spínač s kontrolkou

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN411819   Polar  MTN438019

  Aluminium  MTN411860   Aluminium  MTN438060

  Antique Brass  MTN411843   Antique Brass  MTN438043

    Stainless Steel  MTN411846     Stainless Steel  MTN438046

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Příslušenství: 
Symboly, katal. č. MTN395500/69, 
MTN395600/69, MTN395700/69, 
MTN395800/69, MTN395900.
Pro balení 5: 2x světlo, 1x dveře, 1x zvonek 
(průhledný), 5x nula (červený průhledný). 
Pro balení 10: 4x světlo, 2x dveře, 2x zvonek 
(průhledný), 10x nula (červený průhledný).

Pro mechanismus spínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač s kontrolkou 
a symbolem „světlo“ 

Kryt pro kolébkový spínač s kontrolkou 
a symbolem „zvonek“

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN437919   Polar  MTN437819

  Aluminium  MTN437960   Aluminium  MTN437860

  Antique Brass  MTN437943   Antique Brass  MTN437843

    Stainless Steel  MTN437946     Stainless Steel  MTN437846

Pro mechanismus spínače a tlačítka. Pro mechanismus spínače a tlačítka.
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System Design
Ovládače

Kryt pro kolébkový spínač s kontrolkou 
a symbolem „klíč“ 

Kryt pro kolébkový spínač s kontrolkou 
a symbolem „zásuvka“

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN437619   Polar  MTN437219

  Aluminium  MTN437660   Aluminium  MTN437260

  Antique Brass  MTN437643   Antique Brass  MTN437243

    Stainless Steel  MTN437646     Stainless Steel  MTN437246

Pro mechanismus spínače a tlačítka. Pro mechanismus spínače a tlačítka.

Kryt pro kolébkový spínač s otvorem pro symboly

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN412719

  Aluminium  MTN412760

    Stainless Steel  MTN412746

Pro mechanismus spínače a tlačítka.
Typ ochrany: IP 44, vodovzdorný
Příslušenství: Symboly, katal. č. MTN395500/69, MTN395600/69, MTN395700/69, 
MTN395800/69, MTN395900.
Kolébkový spínač se sadou těsnění, dvoudílný. Symboly: 1x světlo, 1x zvonek (průhledný), 
1x nula (červený průhledný).

Kryt pro kolébkový spínač, dvousegmentový, s průhledem pro symboly

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN413519

  Aluminium  MTN413560

  Antique Brass  MTN413543

    Stainless Steel  MTN413546
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System Design
Ovládače komfortu

Stmívače otočné
Centrální deska pro otočný stmívač až do 600 VA

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN572019

  Aluminium  MTN572060

  Antique Brass  MTN572043

    Stainless Steel  MTN572046

Artec, Antique.

Centrální deska pro regulátor rychlosti

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN566819

  Aluminium  MTN566860

    Stainless Steel 
lak  MTN566846

Stmívače tlačítkové
Kryt  mechanismu  Kryt mechanismu TELE

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN573719   Polar  MTN570919

  Aluminium  MTN573760   Aluminium  MTN570960

  Antique Brass  MTN573743   Antique Brass  MTN570943

    Stainless Steel  MTN573746     Stainless Steel  MTN570946

Ruční ovládání.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.

Artec, Antique.
Lze obsluhovat ručně a ovládat pomocí 
dálkového ovládání IR.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.
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System Design
Ovládače komfortu

Kryt mechanismu RF stmívače CONNECT 

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN504619

  Aluminium  MTN504660

    Stainless Steel 
lak  MTN504646

Pro Artec,  Antique.
Obslužné tlačítko pro přepínání nebo spínání/tlumení výstupu. Ruční obsluha a dálkové ovlá-
dání možné pomocí vysílačů RF Merten CONNECT.
Ve spojení s RF CONNECT může kryt čidla při místním použití aktivovat vlastní mechanismus, 
jakož i další zařízení.
Funkce: zapnutí, vypnutí, přepínání, tlumení.
Vysílač: všechny vysílače RF systému Merten CONNECT.

Kryt pro kolébkový spínač pro dvousegmentový tlačítkový modul

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN626219

  Aluminium  MTN626260

    Stainless Steel 
lak  MTN626246

Pro Artec,  Antique.
Kolébkový spínač je připojen k dvousegmentovému tlačítkovému modulu.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, Artec, Antique, katal. číslo MTN628091.

Tlačítkový modul KNX, dvousegmentový

Typ Katal. č. 

 MTN568199

Pro Artec,  Antique.
Tlačítkový modul bez kolébkového spínače.
Tlačítkový modul je vložen do dvousegmentového mechanismu univerzálního stmívače (katal. 
č. MTN568099), a používá se společně s kolébkovými spínači pro dvousegmentový tlačítkový 
modul v příslušném designu.
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System Design
Ovládače komfortu

Spínače kontaktu
Kryt mechanismu Kryt mechanismu TELE

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN573719   Polar  MTN570919

  Aluminium  MTN573760   Aluminium  MTN570960

  Antique Brass  MTN573743   Antique Brass  MTN570943

    Stainless Steel  MTN573746     Stainless Steel  MTN570946

Ruční ovládání.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.

Artec, Antique.
Lze obsluhovat ručně a ovládat dálkově 
pomocí dálkového ovládání IR.
S tlačítkem s krátkým zdvihem.

Detektory pohybu
Zapuštěný modul čidla ARGUS 180 Zapuštěný modul čidla ARGUS 180 

se spínačem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN578619   Polar  MTN579519

  Aluminium  MTN578660   Aluminium  MTN579560

    Stainless Steel 
lak  MTN578646     Stainless Steel 

lak  MTN579546

Pro Artec, Antique.
Detektor pohybu pro vnitřní použití.
Oblast detekce: 180°
Počet úrovní: 1
Počet zón: 14
Dosah: cca 8 m
Citlivost: spojitě regulovatelná.
Světelné čidlo: spojitě regulovatelné mezi 
cca 5 a 1000 luxů.
Čas: regulovatelný v krocích od 1 s do 8 min.

Pro Artec,  Antique.
Detektor pohybu pro vnitřní použití.
Se zabudovaným spínačem pro vypnutí/auto-
maticky/zapnutí.
Oblast detekce: 180°
Počet úrovní: 1
Počet zón: 14
Dosah: cca 8 m
Citlivost: spojitě regulovatelná.
Světelné čidlo: spojitě regulovatelné mezi 
cca 5 a 1000 luxů.
Čas: regulovatelný v krocích od 1 s do 8 min.

Zapuštěný modul čidla ARGUS 180 / 2,20 m

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN566919

  Aluminium  MTN566960

    Stainless Steel  MTN566946

Pro Artec,  Antique.
Detektor pohybu v budově s ochranou proti plazení.
Oblast detekce: 180°
Počet úrovní: 6
Počet zón: 46
Dosah: 8 m vpravo/vlevo, 12 m vpřed
Citlivost: spojitě regulovatelná.
Světelné čidlo: spojitě regulovatelné od cca 5 do cca 1000 luxů.
Čas: regulovatelný v krocích od 1 s do 8 min.
Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m s polovičním dosahem.
S krycími segmenty omezujícími oblast detekce.
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System Design
Ovládače komfortu

Časové spínače
Časový spínač

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN584019

  Aluminium  MTN584060

    Antique Brass 
lak  MTN584043

    Stainless Steel 
lak  MTN584046

Pro programované a na čase závislé spínání svítidel.
Funkce:

2 nezávislé programové paměti ■
přednastavené časy spínání ■
18 programovatelných časů spínání ■
nabídkou ovládaný provoz / programování ■
rezerva napájení až do 24 hodin (bez baterie) ■
resetování pro obnovení nastavení od výrobce ■
lze aktivovat generátor simulace přítomnosti (s přesností ± 15 min.) ■
funkce Astro (úprava času ± 2 hod.) ■
snadné přepnutí letního a zimního času ■
časový spínač (automatické odpojení po nastaveném čase) ■
kdykoli možná ruční obsluha. ■

Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz
Nulový vodič: nutný
Spínací výkon: 1000 W žárovková svítidla.
750 W NN halogenová svítidla s elektronickými transformátory.
750 VA halogenová svítidla s konvenčním transformátorem.
500 VA zářivková svítidla nekompenzovaná.
400 VA zářivková svítidla s paralelní kompenzací.
1000 VA zářivková svítidla, dvouzdrojový obvod.
Připojovací svorky: svorky se šrouby pro max. 2,5 mm2 nebo 2x1,5 mm2.
kompletní zařízení.
Bez rámečku.
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System Design
Ovládače komfortu

Centrální deska pro mechanismus časového spínače, 15 minut

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN538319

  Aluminium  MTN538360

  Antique Brass  MTN538343

    Stainless Steel  MTN538346

Centrální deska pro mechanismus časového spínače, 120 minut

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN538419

  Aluminium  MTN538460

  Antique Brass  MTN538443

    Stainless Steel  MTN538446
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System Design
Ovládače komfortu

Jednotky ovládání teploty místnosti
Centrální deska pro mechanismus ovládání teploty místnosti se spínačem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN539719

  Aluminium   MTN539760

  Antique Brass   MTN539743

    Stainless Steel   MTN539746

Omezení rozsahu je integrováno do knofl íku nastavení.
Plochá konstrukce.

Centrální deska pro mechanismus ovládání teploty místnosti s přepínacím kontaktem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN537419

  Aluminium   MTN537460

  Antique Brass   MTN537443

  Stainless Steel   MTN537446

Omezení rozsahu je integrováno do knofl íku nastavení.
Plochá konstrukce.

Centrální deska pro mechanismus podlažního termostatu se spínačem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN537519

  Aluminium   MTN537560

  Antique Brass   MTN537543

    Stainless Steel   MTN537546

Omezení rozsahu je integrováno do knofl íku nastavení.
Plochá konstrukce.
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System Design
Ovládání žaluzií/rolet

Spínače žaluzií
Kryt pro kolébkový spínač pro spínač a tlačítko ovládání žaluzií

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN411519

  Aluminium  MTN411560

  Antique Brass  MTN411543

    Stainless Steel  MTN411546

Pro mechanismus kolébkového spínače a tlačítka ovládání žaluzií.

Centrální deska pro mechanismus otočného spínače pro žaluzie

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN319219

  Aluminium  MTN319260

  Antique Brass  MTN319243

    Stainless Steel  MTN319246

Centrální deska pro mechanismus otočného spínače pro žaluzie, se zámkem

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN319719

  Aluminium  MTN319760

    Stainless Steel 
lak  MTN319746

Pro standardní polocylindrické zámky délky 40 mm.

M
ec

h
an

is
m

y,
kr

yt
y,

 d
es

ky

124



System Design
Ovládání žaluzií/rolet

Systém ovládání žaluzií/rolet, tlačítka
Kryt pro tlačítko ovládání rolet/žaluzií

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN584219

  Aluminium  MTN584260

  Antique Brass  MTN584243

    Stainless Steel  MTN584246

Obslužné tlačítko pro motory rolet/svinovacích žaluzií. S elektronickým blokováním ovládání 
žaluzií/rolet.
Akce tlačítka < 1s: Zastavení nebo krokový režim pro nastavení latí.
Akce tlačítka > 1s: Trvalý pohyb rolet/svinovacích žaluzií (samočinně se uzamykající).

Kryt pro tlačítko ovládání rolet/žaluzií s funkcí „paměť“ a přípojením čidla

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN584319

  Aluminium  MTN584360

  Antique Brass  MTN584343

    Stainless Steel  MTN584346

Obslužné tlačítko pro motory rolet/žaluzií.
S elektronickým blokováním ovládání žaluzií/rolet.
Možno připojit čidlo slunečního svitu.
Zařízení používá funkci „paměť“ pro simulaci přítomnosti.
Funkci „paměť“ lze kdykoli zapnout či vypnout. Časy se uloží přidržením odpovídajícího smě-
rového tlačítka stisknutého (2 s).
Hodnota jasu čidla slunečního svitu je nastavena na cca 20 000 luxů.
Akce tlačítka < 1s: Zastavení nebo krokový režim pro nastavení latí.
Akce tlačítka > 1s: Trvalý pohyb rolet/svinovacích žaluzií (samočinně se uzamykající).
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System Design
Ovládání žaluzií/rolet

Tlačítko ovládání rolet/žaluzií s přijímačem IR a přípojem čidla

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN584419

  Aluminium  MTN584460

  Antique Brass  MTN584443

    Stainless Steel  MTN584446

Obslužné tlačítko pro motory rolet/žaluzií. Lze obsluhovat ručně a ovládat dálkově pomocí 
dálkového ovládání IR. S elektronickým blokováním ovládání žaluzií/rolet.
Možno připojit čidlo slunečního svitu.
Hodnota jasu čidla slunečního svitu je nastavena na cca 20 000 luxů.
Akce tlačítka < 1s: Zastavení nebo krokový režim pro nastavení latí.
Akce tlačítka > 1s: Trvalý pohyb rolet/svinovacích žaluzií (samočinně se uzamykající). 

Systém ovládání žaluzií/rolet, časové spínače
Standardní časový spínač rolet/žaluzií Časový spínač rolet/žaluzií

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN585919   Polar  MTN584119

  Aluminium  MTN585960   Aluminium  MTN584160

    Stainless Steel 
lak  MTN585946   Antique Brass  MTN584143

    Stainless Steel 
lak  MTN584146

Pro programované a časově závislé spínání 
motorů rolet/žaluzií.
Funkce:

čtyřtlačítková obsluha ■
přednastavené časy spínání ■
časový blok pondělí až pátek: Lze napro- ■
gramovat 1 čas zvednutí a 1 čas spuštění
časový blok sobota a neděle: Lze napro- ■
gramovat 1 čas zvednutí a 1 čas spuštění
funkce „rychlé programování“ ■
programování možné bez zapuštěného  ■
mechanismu
rezerva napájení až do šesti hodin (bez  ■
baterie)
resetování pro obnovení nastavení  ■
od výrobce
kdykoli možná ruční obsluha ■

Čas přepnutí pro změnu směru: min. 1 s
Přesnost: ±1 min. měsíčně
Poznámka: V kombinaci s mechanismem 
ovládání žaluzií/rolet a vstupem pro rozšiřující 
zařízení, katal. č. MTN580699, vstup pro 
rozšiřující zařízení nefunguje.

Pro programované a časově závislé spínání 
motorů rolet/žaluzií.
Funkce:

3 nezávislé programové paměti ■
přednastavené časy spínání ■
18 programovatelných časů spínání ■
rezerva napájení až do 24 hodin (bez  ■
baterie)
resetování pro obnovení nastavení  ■
od výrobce
lze aktivovat generátor namátkové kontroly  ■
(s přesností ± 15 min.)
funkce Astro (úprava ± 2 hod.) ■
snadné přepnutí letního a zimního času ■
kdykoli možná ruční obsluha ■
elektronické blokování ovládání žaluzií/ ■
rolet
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System Design
Ovládání žaluzií/rolet

Časový spínač rolet/žaluzií s přípojením čidla

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN585119

  Aluminium  MTN585160

  Antique Brass  MTN585143

    Stainless Steel 
lak  MTN585146

Pro programované a časově závislé spínání motorů rolet/žaluzií.
Lze připojit čidlo slunečního svitu/stmívání.
Kabel čidla je připojen k časovému spínači rolet/žaluzií pomocí zástrčky.
Funkce:

3 nezávislé programové paměti ■
přednastavené časy spínání ■
18 programovatelných časů spínání ■
rezerva napájení až do 24 hodin (bez baterie) ■
resetování pro obnovení nastavení od výrobce ■
lze aktivovat generátor simulace přítomnosti (s přesností ± 15 min.) ■
funkce Astro (úprava času ± 2 hod.) ■
snadné přepnutí letního a zimního času ■
kdykoli možná ruční obsluha ■
nastavitelné hodnoty jasu pro funkce ochrany proti slunci a stmívání čidlo slunečního svitu  ■
lze použít také jako čidlo stmívání.
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System Design
Specializované ovládače

Uzamykatelné a otočné spínače
Centrální deska pro mechanismus střídavého přepínače s přídavným kontaktem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN319619

  Aluminium   MTN319660

    Stainless Steel   MTN319646

Pro standardní polocylindrické zámky délky 40 mm.

Centrální deska pro třípolohový otočný spínač

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN316919

  Aluminium   MTN316960

  Antique Brass   MTN316943

    Stainless Steel   MTN316946

Centrální deska pro spínač s táhlem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN416819

  Aluminium   MTN416860

    Stainless Steel 
lak   MTN416846
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System Design
Specializované ovládače

Spínače ventilátoru
Kolébkový spínač, dvousegmentový pro spínač VMC

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN411919

  Aluminium   MTN411960

  Antique Brass   MTN411943

    Stainless Steel   MTN411946

Centrální deska pro spínač ventilátoru

Typ Katal. č. 

    Stainless Steel   MTN316546 M
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System Design
Signální a informační kryty

Signální a informační kryty
Centrální deska pro mechanismus světelné signalizace

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN398019

  Aluminium    MTN398060

    Stainless Steel    MTN398046

Centrální deska s průhledem

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN585819

  Aluminium    MTN585860

    Stainless Steel    MTN585846

Pro mechanismus světelné signalizace LED.
Použijte komerčně dostupné etiketovací listy.
Lze objednat také předtištěné etiketovací listy.

Kryt pro kolébkový spínač 
pro dvouokruhový spínač s označením 

Centrální deska pro nouzové světlo

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar    MTN412619   Polar    MTN353119

  Aluminium    MTN412660   Aluminium    MTN353160

    Stainless Steel    MTN412646     Stainless Steel 
lak    MTN353146

Kolébkový spínač se symbolem přeškrtnutý 
zvonek / pokojová služba.

Centrální deska pro generátory akustických signálů

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN352319

  Aluminium    MTN352360

    Antique Brass 
lak    MTN352343

    Stainless Steel 
lak    MTN352346
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System Design
Hotelové aplikace

Spínač pro hotelové karty
Držák hotelové magnetické karty

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN315319

  Aluminium  MTN315360

    Stainless Steel  MTN315346

Osvětlený.

Zásuvky pro holicí strojky
Centrální deska pro zásuvku pro holicí 
strojek

Mechanismus zásuvky pro holicí strojek

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  Polar   MTN213419   MTN213300

  Aluminium   MTN213460

    Stainless Steel 
lak   MTN213446

IEC 742 / EN 60742
Pro zástrčky Euro a čínské dvoukontaktní 
zástrčky.
Sekundární napětí lze odebírat přímo ve dvou 
zásuvných polohách.
Se svorkami se šroubem (až do 2,5 mm2).
Pro začlenění do konvenčních zapuštěných 
dvojitých krabic pro dutou zeď/zapuštěných 
krabic v souladu s DIN 49073.
Primární vinutí: 230 V–240 V, 50/60 Hz
Sekundární vinutí: 20 VA, 115 V / 230 V– 
240 V, 50/60 Hz

 Rámečky 
Rámeček Artec, dvousegmentový, bez středního můstku

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN481819

  Aluminium   MTN481860

    Stainless Steel   MTN481846

Rámeček Antique, dvousegmentový, bez středního můstku

Typ Katal. č. 

 Brass   MTN483821

  Antique Brass   MTN483843
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System Design
Zásuvky

Zásuvky se zemnícím kolíkem
Mechanismus zásuvka se zemnícím 
kolíkem a zvýšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu. 

Mechanismus zásuvka se zemnícím 
kolíkem a sklopným víčkem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar   MTN284519   Polar   MTN287819

  Aluminium   MTN284560   Aluminium   MTN287860

  Antique Brass   MTN284543   Antique Brass   MTN287843

    Stainless Steel   MTN284546     Stainless Steel   MTN287846

16 A, 250 V, CEE 7 - list normy V
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se šroubovými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.

16 A, 250 V, CEE 7 - list normy V
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se šroubovými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.

Centrální deska se zlepšenou ochranou proti nahodilému kontaktu pro mechanismus 
zásuvka se zemnícím kolíkem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN285119

  Aluminium   MTN285160

  Antique Brass   MTN285143

    Stainless Steel   MTN285146

Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.

Mechanismus zásuvka se zemnícím kolíkem a ochranou před přepětím

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN284519P

  Aluminium   MTN284560P

  Antique Brass   MTN284543P

    Stainless Steel   MTN284546P

Integrovaný svodič přepětí
Jmenovitý impulsní proud (8/20 μs): 1,5 kA (L/PE, L/N), 5 kA (N/PE)
Maximální impulsní proud (8/20 μs): 5 kA (L/PE, L/N), 10 kA (N/PE)
Kombinovaný impuls: 3 kV (L/PE, L/N), 10 kV (N/PE)
Ochranná úroveň (pro Uoc):
    < 800 V (L/N)
    < 1,2 kV (L/PE, N/PE)
Reakční doba:
    < 25 ns (L/N)
    < 100 ns (L/PE, N/PE)
Se svorkami se šroubem.
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System Design
Zásuvky

Zásuvky s bočním uzemněním (SCHUKO)
Mechanismus zásuvka SCHUKO Mechanismus zásuvka SCHUKO 

se šroubovými svorkami

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar     MTN237519   Polar     MTN277519

  Aluminium     MTN237560   Aluminium     MTN277560

  Antique Brass     MTN237543

    Stainless Steel     MTN237546

16 A, 250 V, DIN 49440
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Se šroubovými svorkami.

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
se zlepšenou ochranou proti nahodilému 
kontaktu 

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
se zlepšenou ochranou proti nahodilému 
kontaktu

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar     MTN237719   Polar     MTN277719

  Aluminium     MTN237760   Aluminium     MTN277760

  Antique Brass     MTN237743   Antique Brass     MTN277743

    Stainless Steel     MTN237746     Stainless Steel     MTN277746

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se šroubovými svorkami.

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
s popisovým polem a zlepšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu 

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
s popisovým polem a zlepšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar     MTN230819   Polar     MTN270619

  Aluminium     MTN230860   Aluminium     MTN270660

    Stainless Steel     MTN230846     Stainless Steel     MTN270646

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Označuje se etiketovacími pásky.
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Označuje se etiketovacími pásky.
Se šroubovými svorkami.
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System Design
Zásuvky

Mechanismus zásuvka SCHUKO 
s popisovým polem a zlepšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu

Mechanismus zásuvka SCHUKO 45° 
se zlepšenou ochranou proti nahodilému 
kontaktu

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

červená     MTN230806   Polar     MTN247619

zelená     MTN230804   Aluminium     MTN247660

oranžová     MTN230802     Stainless Steel     MTN247646

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Pro SV (bezpečné napájení) a ZSV (doplňko-
vé bezpečné napájení).
Označuje se etiketovacími pásky.
Se zásuvnými svorkami.
Poznámka: základny jsou označeny tak, aby 
ladily s barvou krytu.

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se zásuvnými svorkami.

Mechanismus zásuvka SCHUKO s popisovým polem a kontrolkou 

Typ Katal. č.

  Polar     MTN240819

  Aluminium     MTN240860

  Stainless Steel     MTN240846

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Kontrolku lze vyměnit zepředu.
Se zásuvnými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.
S neonovou výbojkou.
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Zásuvky

Mechanismus zásuvka SCHUKO se sklop-
ným víčkem a zlepšenou ochranou proti 
nahodilému kontaktu 

Mechanismus zásuvka SCHUKO se sklop-
ným víčkem a zlepšenou ochranou proti 
nahodilému kontaktu IP44

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar     MTN237819   Polar     MTN237019

  Aluminium     MTN237860   Aluminium     MTN237060

  Antique Brass     MTN237843     Stainless Steel     MTN237046

    Stainless Steel     MTN237846

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se zásuvnými svorkami.

16 A, 250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodi-
lému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se zásuvnými svorkami.
Typ ochrany: IP 44, vodovzdorný
Zásuvka s těsnicím kroužkem

Centrální deska pro mechanismus zásuv-
ka s bočním uzemněním 

Centrální deska se zlepšenou ochranou 
proti nahodilému kontaktu pro mechanis-
mus zásuvka s bočním uzemněním

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar     MTN279619   Polar     MTN277219

  Aluminium     MTN279660   Aluminium     MTN277260

    Stainless Steel     MTN279646   Antique Brass     MTN277243

    Stainless Steel     MTN277246

Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.

Centrální deska se zlepšenou ochranou proti nahodilému kontaktu a sklopným víčkem 
pro mechanismus zásuvka s bočním uzemněním

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN279819

  Aluminium     MTN279860

    Stainless Steel     MTN279846
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Zásuvky

Zásuvka bez zemnícího kontaktu
Mechanismus zásuvka bez zemnícího kontaktu

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN214519

  Aluminium  MTN214560

  Antique Brass  MTN214543

    Stainless Steel  MTN214546

16 A, 250 V, CEE 7 - list normy I
Se šroubovými svorkami.
S upevňovacími rozpěrkami.

Centrální deska pro mechanismus 
zásuvka bez zemnícího kontaktu 

Centrální deska pro mechanismus zásuv-
ka bez zemnícího kontaktu a se zvýšenou 
ochranou proti nahodilému kontaktu

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN212819   Polar  MTN212919

  Aluminium  MTN212860   Aluminium  MTN212960

    Stainless Steel  MTN212846     Stainless Steel  MTN212946

Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.
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System Design
Telefon

Telefonní zásuvka
Centrální deska pro mechanismus telefonní zásuvka RJ11/RJ12

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN462619

  Aluminium   MTN462660

    Stainless Steel   MTN462646

Centrální deska se čtvercovým otvorem

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN297819

  Aluminium   MTN297860

  Antique Brass   MTN297843

    Stainless Steel   MTN297846

Artec, Antique.
Pro připojovací svorky reproduktorů nebo zapuštěné rozhraní USB.

Centrální deska pro mechanismus telefonní zásuvka, 8-pólová

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN286319

  Aluminium   MTN286360

  Antique Brass   MTN286343

    Stainless Steel   MTN286346
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System Design
Televize a audio

Televize, rádio, SAT
Centrální deska pro anténní zásuvky

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN294119

  Aluminium     MTN294160

  Antique Brass     MTN294143

    Stainless Steel     MTN294146

Pro výrobky AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, 
Zehnder, atd.
Lze vylomit třetí otvor pro satelitní zásuvku.

Centrální deska FM+TV pro anténní zásuvku

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN299719

  Aluminium     MTN299760

    Stainless Steel     MTN299746

Centrální deska R/TV+SAT pro anténní zásuvku

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN299619

  Aluminium     MTN299660

    Stainless Steel     MTN299646
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System Design
Televize a audio

Centrální deska pro anténní zásuvky, 1 výstup

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN298719

  Aluminium     MTN298760

  Antique Brass     MTN298743

    Stainless Steel     MTN298746

Centrální deska pro anténní zásuvky, 2 výstupy

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN298919

  Aluminium     MTN298960

  Antique Brass     MTN298943

    Stainless Steel     MTN298946

Centrální deska pro anténní zásuvky, 3 výstupy

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN299119

  Aluminium     MTN299160

  Antique Brass     MTN299143

    Stainless Steel     MTN299146
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System Design
Datová technologie

Centrální desky pro komunikační technologii
Centrální deska pro nosnou desku s propojovacím modulem

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN466419

  Aluminium    MTN466460

    Antique Brass 
lak    MTN466443

    Stainless Steel 
lak    MTN466446

S popisovým polem.
Se zabudovaným krycím šoupátkem.

Centrální deska pro mechanismus RJ45, jednosegmentová

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN291819

  Aluminium    MTN291860

    Stainless Steel    MTN291846

S popisovým polem.
Artec, Antique.
Pro vložky RJ45 8 (kategorie 5e), vložky RJ45 od spol. Rutenbeck nebo modely E-DAT 
od spol. BTR.

Centrální deska pro dvousegmentovou nosnou desku s propojovacími moduly

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN466619

  Aluminium    MTN466660

    Antique Brass 
lak    MTN466643

    Stainless Steel 
lak    MTN466646

S popisovým polem.
Se zabudovanými krycími šoupátky.
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System Design
Datová technologie

Centrální deska pro mechanismus RJ45, dvousegmentová

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN292619

  Aluminium    MTN292660

  Antique Brass    MTN292643

    Stainless Steel    MTN292646

S popisovým polem.
Artec, Antique.
Pro vložky RJ45 8/8, 2x8, mechanismus Line 21 RJ45 8/8, vložky RJ45 od spol. Rutenbeck 
nebo modely E-DAT od spol. BTR.

Nosný rámeček s centrální deskou pro vložky v souladu s DIN 41524

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN297719

  Aluminium    MTN297760

  Antique Brass    MTN297743

    Stainless Steel    MTN297746

Lze použít také pro povelové a signalizační zařízení s jednoděrovým upevněním Ø 16 mm 
(např. Lumitas).
Lze vylomit druhý otvor.
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System Design
Datová technologie

Distanční rámeček se sklopným víčkem pro kombinované vložky v souladu s DIN 49075

Typ Katal. č. 

  Polar    MTN516119

  Aluminium    MTN516160

    Stainless Steel    MTN516146

Do tohoto výrobku lze zabudovat všechny standardizované kombinované vložky v souladu 
s DIN 49075.
Například: TAE, modulární konektor, datové a komunikační systémy od spol. PANDUIT 
(PANNET), Ackermann WAE, WAG, BTR, atd.

Komunikační vložky
Šikmý výstup

Typ Katal. č. 

  Polar     MTN464319

  Aluminium     MTN464360

    Stainless Steel     MTN464346

Pro datová spojení a komunikační technologii.
Přidružené vložky objednejte samostatně.
S popisovým polem.
Označuje se etiketovacími pásky.
Bez vložek.
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System Design
Speciální centrální desky

Speciální centrální desky
Zaslepovací kryt

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN391919

  Aluminium   MTN391960

  Antique Brass   MTN391943

    Stainless Steel   MTN391946

Je možno také použít pro další zpracování vrtáním, frézováním,...
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Centrální deska pro kabelový výstup

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN299319

  Aluminium   MTN299360

    Stainless Steel   MTN299346

Kabelový výstup pro průměry kabelů max. 10  mm.
S odlehčením pnutí.
Bez rozpěrek, pro upevnění šrouby.

Držáky pojistek
Centrální deska pro pojistky

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN522319

  Aluminium  MTN522360

    Stainless Steel 
lak  MTN522346
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Fascinace 
čistými liniemi
Merten Artec

144



Vzhledové varianty - Merten Artec, Merten Antique 
- se svou rozmanitostí funkcí se spojují, aby vytvořily 
velmi široký sortiment výrobků. Snadná změna řady 
spínačů: mechanismy vyhovují všem různým varian-
tám vzhledu. Pouze vyměníte rámeček a máte nový 
vzhled vypínače. 

Systém spínačů Merten Artec

Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní 
rámeček.Ten zabraňuje zkroucení nebo deformaci 
mechanismu během instalace a umožňuje bezproblé-
movou montáž i na nerovných plochách. Pro snadnou 
instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky 
vybaveny západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně 
pouze jeden mechanismus. Všechny ostatní se 
k němu připojí západkami a není již nutno je speciálně 

usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací 
rozpěrky. Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné 
a správné připojení vodičů. Případné odpojení vodičů 
je usnadněno uvolňovacími páčkami, které jsou 
snadno přístupné. Na těle mechanismu je vytištěna 
schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Snadné použití

 Zapuštěný mechanismus    + Kryt                                  + Rámeček                                 =    Kompletní přístroj

Merten Artec

Merten Artec

Rámečky Merten Artec 

Rámečky Merten Artec 

24 mm

Princip systému

Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici
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Merten Artec 
se již považuje 
za klasiku. 
Nadčasový, 
čistý vzhled 
a souladná forma.
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Barvy    Rámečky

Polar

Aluminium

Stainless Steel

Jednonásobný krycí rámeček

Dvounásobný krycí rámeček

Trojnásobný krycí rámeček

Čtyřnásobný krycí rámeček

Pětinásobný krycí rámeček

Průkopnický ve formě a vzhledu
Merten Artec zanechává nezaměnitelný dojem. 
Jeho nadčasový půvab spojuje čisté využití formy 
se štíhlým vzhledem. To znamená, že řada výtečně 
splňuje požadavky moderní architektury a je ideální 
pro instalaci v nejrůznějších umístěních
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Nekonečný výběr funkcí

148



Naše řady spínačů zahrnují všechny druhy funkcí 
a nabízí nejlepší řešení pro všechny oblasti aplikací, 
ať už v soukromých domech, v kancelářích, hotelech, 
nemocnicích, ve školách nebo v jiných institucích.

Rádi bychom uvedli několik příkladů, abychom vám 
přiblížili velikou rozmanitost funkcí v našich řadách 
spínačů.

Neomezené možnosti

Výběr z řady Merten Artec

Detektor pohybu, zapuštěný

Zásuvka

Spínač s označením 0 a 1 

Přepínač sériový

Spínač s kontrolkou

Zásuvka s krycím víčkem 

Zásuvka telefonní

Stmívač otočný

Spínač žaluziový

Tlačítko ovládání rolet/žaluzií

Zásuvka

Spínač s kontrolkou

veliká 
rozmanitost 
funkcí

+

optimální 
řešení 
pro každý 
požadavek!

!
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Merten Artec
Krycí rámečky

Rámečky
Rámeček Artec, jednonásobný

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN481119

  Aluminium   MTN481160

    Stainless Steel   MTN481146

Rámeček Artec, dvounásobný

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN481219

  Aluminium   MTN481260

    Stainless Steel   MTN481246

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček Artec, trojnásobný

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN481319

  Aluminium   MTN481360

    Stainless Steel   MTN481346

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček Artec, čtyřnásobný

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN481419

  Aluminium   MTN481460

    Stainless Steel   MTN481446

Pro vertikální a horizontální instalaci.
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Merten Artec
Krycí rámečky, krabice

Rámeček Artec, pětinásobný

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN481519

  Aluminium   MTN481560

    Stainless Steel   MTN481546

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Krabice pro povrchovou montáž
Krabice pro povrchovou montáž, jednonásobné

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN513519

  Aluminium  MTN513560

    Stainless Steel  MTN513546

S prolamovacími kabelovými vstupy.
S upevňovacími šrouby.

Krabice pro povrchovou montáž, dvounásobné

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN513619

  Aluminium  MTN513660

    Stainless Steel  MTN513646

S prolamovacími kabelovými vstupy.
S upevňovacími šrouby.
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Elegantní 
alternativa 
Merten Antique
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Dvě vzhledové varianty - Merten Artec a Merten Antique 
- se svou širokou rozmanitostí funkcí se spojují, 
aby vytvořily velmi široký sortiment výrobků. 
Snadná změna řady spínačů: mechanismy vyhovují 
všem variantám vzhledu. Pouze vyměníte rámeček 
a máte nový vzhled vypínače.

Princip systému – systém spínačů Merten Antique

 Zapuštěný mechanismus      + Kryt                                 + Rámeček                                  =    Kompletní přístroj

Merten Antique

Merten Antique

Rámečky Merten Antique 

Rámečky Merten Antique 

Zapuštěné mechanismy mají pevný kovový montážní 
rámeček.Ten zabraňuje zkroucení nebo deformaci 
mechanismu během instalace a umožňuje bezproblé-
movou montáž i na nerovných plochách. Pro snadnou 
instalaci vícerámečků jsou montážní rámečky 
vybaveny západkami. Stačí tedy nainstalovat přesně 
pouze jeden mechanismus. Všechny ostatní se k 
němu připojí západkami a není již nutno je speciálně 

usazovat. Pouze vhodně dotáhnete upevňovací 
rozpěrky. Dvojité zasouvací svorky usnadní bezpečné 
a správné připojení vodičů. Případné odpojení vodičů 
je usnadněno uvolňovacími páčkami, které jsou 
snadno přístupné. Na těle mechanismu je vytištěna 
schématická značka přístroje, způsob zapojení 
a rozmístění vývodů.

Snadné použití

24 mm
Snadno přístupná 

uvolňovací páčka

Pro instalaci v montážní krabici do duté 

zdi: snadno uvolnitelné a nastavitelné 

pomocí bočního kroucení

Zásuvné svorky pro bezpečné zapojení 

vodičů až do průřezu 2,5 mm 

Upevňovací rozpěrky

Zřetelné označení

Schémata obvodů na 

zadní straně přístrojů

Měrka délky 

odizolování vodiče

Pevné uchycení díky 

silným rozpěrkám

Nízká instalační hloubka

Snadné nastavení a instalace 

vícerámečků díky systému 

západek

Variabilní upevnění šroubů na 

instalační krabici

Princip systému
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Nekonečný výběr funkcí
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Barvy   Rámečky  Výběr z řady systém Merten Antique

Brass / Polar

Naše řady spínačů zahrnují všechny druhy funkcí a tak 
nabízí nejlepší řešení pro všechny oblasti aplikace, ať už 
v soukromých domech, v kancelářích, hotelech, 
nemocnicích, ve školách nebo v jiných institucích.

Neomezené možnosti
Rádi bychom uvedli několik příkladů, abychom vám 
přiblížili velikou rozmanitost funkcí v našich řadách 
spínačů.

Antique Brass

Dvojrámeček

Pětirámeček

Trojrámeček 

Zásuvka se sklopným víčkem

Zásuvka 

Sériový spínač

Spínač, čtyřrámeček

ZásuvkaSpínač a zásuvka 

Elegantní a vysoce kvalitní materiály
Řada spínačů, která splňuje to, co slibuje její název. Řada 
Merten Antique je natolik elegantní, aby ladila s okolím, 
jež to nejvíce potřebuje – budovami a místnostmi 
v tradičním, klasickém stylu. Tato řada spínačů je jasný 
vítěz, a to nejen díky vysoké kvalitě použitých materiálů 
a pečlivě promyšleným kombinacím barev rámečků 
a krytů. Prostě a jednoduše stylový.
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Merten Antique
Krycí rámečky

Rámečky
Rámeček Antique, jednonásobný

Typ Katal. č. 

 Brass   MTN483121

  Antique Brass   MTN483143

Rámeček Antique, dvounásobný

Typ Katal. č. 

 Brass   MTN483221

  Antique Brass   MTN483243

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček Antique, dvounásobný, bez středního můstku

Typ Katal. č. 

 Brass   MTN483821

  Antique Brass   MTN483843

Rámeček Antique, trojnásobný

Typ Katal. č. 

 Brass   MTN483321

  Antique Brass   MTN483343

Pro vertikální a horizontální instalaci.

Rámeček Antique, čtyřnásobný

Typ Katal. č. 

 Brass   MTN483421

  Antique Brass   MTN483443

Pro vertikální a horizontální instalaci.
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Merten Antique
Krycí rámečky

Rámeček Antique, pětinásobný

Typ Katal. č. 

 Brass   MTN483521

  Antique Brass   MTN483543

Pro vertikální a horizontální instalaci.
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Nezničitelné 
Merten Anti-Vandalism
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Speciální zapuštěná řada – Merten Anti-Vandalism

Některé situace jsou pro normální elektrické instalace 
příliš náročné. Například, když uprostřed akce odpálíte 
míč a on namísto koše trefí spínač světla. Pro takové 
případy naštěstí existuje řada Merten Anti-Vandalism. 

Tato extrémně odolná řada spínačů byla speciálně 
vyvinuta pro situace, kde může jít do tuhého: například 
ve školách, sportovních halách, centrech pro mládež 
a ve veřejně prospěšných budovách, věznicích 
a nápravných zařízeních. Řada Merten Anti-Vandalism 
odolává tvrdým nárazům nebo úderům do zařízení 
pomocí nástrojů či dokonce požáru.

Merten Anti-Vandalism

Zásuvka 

Zajištěné proti krádeži: otvory se 

šrouby uzavírají plomby, jež lze 

jedině odvrtat.

Nezničitelné: silnostěnný, 

povrchovou úpravou ošetřený 

kovový krycí rámeček, 

i vícenásobný.

Robustní: kovový vrchní 

kolébkový spínač.

Zabraňuje zničení: pevné, izolované 

a povlakem z hliníku opatřené 

kovové kryty jsou společně 

s kovovými rámečky pevně 

zakotveny ve zdi.

Jako příslušenství jsou 

k dispozici: neonová svítidla E10 

nebo LED v různých barvách.

Dokonalé uchycení: 4 mm 

upevňovací šrouby do zdi kotví 

rám a klapky ve zdivu.

Bezpečná, snadná a rychlá 

montáž pro nové instalace: při 

použití speciální montážní krabice 

velikosti 60 se zabudovanými 

šroubovými upevňovacími díly 

a otvory pro zahrocené 

hmoždinky není nutné žádné 

časově náročné vrtání do zdiva. 

Spínač Zásuvka anténní Telefonní konektor RJ45Spínač pro žaluzie a rolety, 

s polocylindrickými zámky

Řada Merten Anti-Vandalism



Merten Anti-Vandalism
Krycí rámečky

Speciální zapuštěná řada
Merten Anti-Vandalism

Zajištěné proti krádeži díky zaplombovaným otvorům šroubů ■
Velmi odolné dokonce i při vystavení otevřenému ohni, nástrojům a silným úderům ■
4 mm upevňovací šrouby do zdi kotví rámečky a klapky ve zdivu ■
Vhodné pro montážní krabici velikosti 60 nebo pro montážní krabici, katal. č. MTN528068  ■
se zabudovanými šroubovými upevňovacími díly a otvory pro zahrocené hmoždinky
Materiál: izolačně obložené, tlustostěnné, pod tlakem lité hliníkové kryty ■

Rámečky
Rámeček, jednonásobný

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN480160

Se zaplombovatelnými upevňovacími otvory, rámeček vhodný pro použití jako šablona pro 
hmoždinku Ø 6 mm.
S olověnými plombami.

Rámeček, dvounásobný

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN480260

Se zaplombovatelnými upevňovacími otvory, rámeček vhodný pro použití jako šablona pro 
hmoždinku Ø 6 mm.
Pouze pro vertikální instalace, se vzdálenostmi 71 mm.
S olověnými plombami.

Rámeček, trojnásobný

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN480360

Se zaplombovatelnými upevňovacími otvory, rámeček vhodný pro použití jako šablona pro 
hmoždinku Ø 6 mm.
Pouze pro vertikální instalace, se vzdálenostmi 71 mm.
S olověnými plombami.
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Merten Anti-Vandalism
Ovládače

Spínač a tlačítko
Mechanismus kolébkového spínače

Typ Katal. č. 

    Střídavý 
přepínač  MTN313660

    Křížový 
přepínač  MTN313760

10 AX, 250 V
Osvětlený.
Příslušenství: 
Nástavec pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou, katal. č. MTN396502.
Zásuvný nástavec pro svítidlo E 10, katal. č. MTN396576.
Neonová výbojka E 10, katal. č. MTN395100.
Dioda LED E 10, katal. č. MTN3951...
Bez rámečku.

Mechanismus tlačítkového ovládače

Typ Katal. č. 

    Tlačítkový 
přepínač  MTN314060

10 A, 250 V 
Osvětlený.
Příslušenství: 
Nástavec pro neonovou výbojku se zabudovanou výbojkou, katal. č. MTN396502.
Zásuvný nástavec pro svítidlo E 10, katal. č. MTN396576.
Neonová výbojka E 10, katal. č. MTN395100.
Dioda LED E 10, katal. č. MTN3951...
Bez rámečku.

Mechanismus kolébkového přepínače

Typ Katal. č. 

    Střídavý 
přepínač  MTN322660

10 AX,  250 V
Lze použít také jako jednopólový, jednocestný ovládací spínač.
s neonovou výbojkou, bez rámečku.
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Merten Anti-Vandalism
Ovládání žaluzií/rolet

Spínače žaluzií
Mechanismus spínače pro žaluzie pro vložkové zámky, dvoupólový

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN318760

10 A, 250 V 
Pro standardní polocylindrické zámky délky 40 mm.

Mechanismus tlačítka žaluzií pro vložkový zámek, dvoupólový

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN318860

10 A, 250 V 
Pro standardní polocylindrické zámky délky 40 mm.

Mechanismus spínače pro žaluzie pro vložkový zámek

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN318260

10 A, 250 V 
Vodovzdorný.
Pro standardní polocylindrické zámky délky 40 mm.
Lze použít pouze jako samostatné zařízení.

Mechanismus tlačítko svinovacích žaluzií pro vložkový zámek

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN318460

10 A, 250 V 
Vodovzdorný.
Pro standardní polocylindrické zámky délky 40 mm.
Lze použít pouze jako samostatné zařízení.
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Merten Anti-Vandalism
Zásuvky

Zásuvky se zemnícím kolíkem
Mechanismus zásuvka se zemnícím kolíkem a zvýšenou ochranou proti nahodilému 
kontaktu.

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN280960

16 A,  250 V, CEE 7 Standard Sheet V
Zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu.
Se zásuvnými svorkami. Bez rámečku.

Zásuvky s bočním uzemněním (SCHUKO)
Mechanismus zásuvka SCHUKO se zlepšenou ochranou proti nahodilému kontaktu

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN240760

16 A,  250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se zásuvnými svorkami. Bez rámečku.

Mechanismus zásuvka SCHUKO se zlepšenou ochranou proti nahodilému kontaktu

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN270860

16 A,  250 V, DIN 49440
Se šroubovými svorkami. Bez rámečku.

Mechanismus zásuvka SCHUKO se zlepšenou ochranou proti nahodilému kontaktu

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN270960

16 A,  250 V, DIN 49440
Integrovaná, zlepšená ochrana proti nahodilému kontaktu (nahrazuje předchozí označení 
„ochrana dětí“).
Se šroubovými svorkami. Bez rámečku.
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Merten Anti-Vandalism
Zásuvky TV, audio, centrální desky

TV/FM/SAT
Zásuvka odbočná širokopásmová, 2 vývody

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN299460

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Přístroj širokopásmové směrové odbočnice pro odbočné a hvězdicové širokopásmové ka-
belové rozvody společných antén a satelitního příjmu. Se stejnosměrným přenosem pomocí 
televizního přípoje. Vhodné pro zapuštěné krabice o Ø 55-65 mm.
S upevňovacími rozpěrkami a šrouby.
Stejnosměrný přenos: max. 24 V/400 mA
Signál: 22 kHz a DiSEqC
Bez rámečku.

Audio
Audio zásuvka

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN460860

Kruhový konektor XLR, trojpólový, s pájeným přípojem a mechanickým zámkem.
Bez rámečku.

Centrální desky pro komunikační technologii
Mechanismus telefonní konektor RJ45 

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN465760

S jednosegmentovou vložkou RJ45 kategorie 5.
Pro připojení analogovových nebo digitálních koncových zařízení pomocí 8-pólové zásuvky 
RJ45.
Bez rámečku.

Zaslepovací kryt

Typ Katal. č. 

  hliník  MTN392360

Lze použít univerzálně s mechanickým obrobením (vrtání, frézování, atd.)
Bez rozpěrek pro upevnění šrouby.
Bez rámečku.
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Merten Anti-Vandalism
Příslušenství

Příslušenství
Nástavec pro neonovou výbojku se zabu-
dovanou výbojkou

Zásuvný nástavec pro svítidlo E 10

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

šedá  MTN396502 černá  MTN396576
230 V, 0,65 mA
Pro jedno i dvou pólové mechanismy spí-
načů.
Pro signalizaci i osvětlení.
S neonovou výbojkou.

Pro všechny vložky 1- a 2-pólových spínačů.
Pro monitorování nebo osvětlení.
Pozor! Pro nízkonapěťové verze (např. 8 V) 
doporučujeme světelný indikátor, 24-30 V, 
válcový, E 10, až do délky 25 mm.
Bez neonové výbojky.

Dioda LED Neonová výbojka E 10

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

230 V, červená  MTN395120
230 V, 0,65 
mA  MTN395100

230 V, žlutá  MTN395121

230 V, zelená  MTN395122

230 V, modrá  MTN395123

230 V, bílá  MTN395124

24 V, červená  MTN395131

24 V, žlutá  MTN395132

24 V, zelená  MTN395133

24 V, modrá  MTN395134

24 V, bílá  MTN395135

DC 230 V, DC 24 V
Vhodné pro zásuvný nástavec se světlem E 10 nebo 
vložku světelný signál E 10.
Poznámka: odběr proudu cca 20 mA.

230 V, 0,65 mA
Nízký odběr proudu (cca 0,65 mA) 
a nízké spouštěcí napětí (max. 
120 V) znamenají vhodnost zvláště 
pro obvody schodišťových šachet 
a fl uorescenčních svítidel.

Montážní krabice

Typ Katal. č. 

zelená  MTN528068

Se šroubovým upevněním pro vložky a rámy Anti-Vandalis.
Zasouvací spojka zaručuje standardní montážní rozteč 71 mm. Čelo krabice se zeleným, 
uzavřeným ochranným krytem proti omítce. Se dvěma upevňovacími šrouby.

Dověrné plomby

Typ Katal. č. 

matová stříbrná  MTN390199

Jako náhradní díly pro plombování upevňovacích otvorů. 1 balení = 8 olověných plomb
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Spořte energii
Detektory pohybu 
a přítomnosti Argus
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Výhody
Výhody detektorů přítomnosti Argus

Montážní výška Oblast detekce 
– sedící osoby

Oblast detekce  
– chodící osoby

přibl. 2 m přibl. Ø 10 m/31 m² přibl. Ø 11 m/34.5 m²

přibl. 2.5 m přibl. Ø 12 m/38 m² přibl. Ø 14 m/44 m²

přibl. 3 m přibl. Ø 14.5 m/45.5 m² přibl. Ø 17 m/53 m²

Kompaktní vzhled a maximální citlivost detekce

Díky tomu, že je plochý, kompaktní a dobře vypadá, 
se detektor přítomnosti ARGUS hodí k jakémukoliv 
stropu. Díky 5 senzorům, 6 rozsáhlým úrovním 
detekce a 544 přepínacím segmentům může indikovat 
i ty nejmenší pohyby v místnosti.

Rozsáhlá oblast detekce

Při instalaci pod stropem, může detektor přítomnosti 
ARGUS indikovat přítomnost lidí v oblasti detekce 
s dosahem 14 m (v montážní výšce 2,5 m). Výhodou 
je, že ve velkých kancelářích není nutno montovat 
velké množství detektorů a ve větších místnostech 
se světlo zapne ihned, jakmile do nich někdo vstoupí. 

Značná úspora energie

Díky dvěma relé výstupům lze prostřednictvím 
jediného zařízení ovládat osvětlení, topení, klimatizaci 
nebo ventilaci a tím šetřit náklady.

Kanál 1:

Osvětlení

Kanál 2:

Topení

Ventilace

Monitoring

Integrovaná funkce zpětného dohledu 
spíná světlo ještě před odchodem 
návštěvníka z budovy.

Plně nastavitelná sférická hlava umožňuje 
nástěnnou i stropní montáž, beze změny 
vzhledu detektoru.

Zajištěna je také ochrana proti osobám 
plazícím se po zemi.

Speciální čočka s vysokým rozlišením, 
třemi úrovněmi širokého rozsahu a 448 
přepínacími segmenty (ARGUS 220) 
zajišťuje perfektní kvalitu detekce.

Konektory mezi vrchním dílem krytu 
a svorkovnicí usnadňují instalaci ještě 
více.

Větší prostor pro kabeláž nabízí dostatek 
místa pro rychlé zapojení. Čtyři kabelové 
vstupy pro zapojení do smyčky umožňují 
pohodlnou instalaci.

1

2

3

Výhody detektorů pohybu Argus
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Detektory pohybu ARGUS

Detektory pohybu ARGUS pro povrchovou montáž
ARGUS 70

Typ Katal. č.

Polar  MTN545719

Elektronický detektor pohybu pro venkovní prostory. 70° úhel detekce, pro menší prostory jako 
jsou chodby, vchody nebo schodiště.
Síťové napětí: AC 230 V, ±10%, 50 Hz
Připojený výkon: až 500 VA
Max. spínací proud: 2A, AC 230 V, cosφ = 0,6
Halogenové žárovky: AC 230 V, až 300 W
Kapacitní zátěž: max. 21 μF
Příkon: < 1 W
Počet úrovní: 4
Počet zón: 26 se 104 přepínacími segmenty
Oblast detekce: 70° hladinový monitoring, přibl. 7x8 m
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 do 1000 luxů
Dosah: přibl. 7 m
Čas: 1 s až přibl. 8 minut v 6 krocích
Okolní teplota: -25 °C až +55 °C
Nulový vodič: požadovaný
Typ krytí: IP 44
Příslušenství: kondenzátor, katal. č. MTN542895.

ARGUS 110 Basic

Typ Katal. č.

Polar  MTN565119

Elektronický detektor pohybu pro venkovní prostory. 110° úhel detekce, pro čelní strany men-
ších domů a domovní prostory.

360° zóna malého dosahu s poloměrem cca 4 m. ■
Velmi jednoduchá instalace díky velkému prostoru pro kabeláž a zapojovacímu systému  ■
typu plug-in.
Možné zapojení ve smyčce. ■
Integrovaná provozní LED pro seřízení v místě instalace. ■
Potenciometry pro nastavení jsou chráněny snadno přístupným krytem. ■
Bez dalšího příslušenství jej lze namontovat na zeď nebo na strop. ■
Pomocí montážního držáku, katal. č. MTN5652… jej lze nainstalovat do vnitřních/vnějších  ■
rohů a na stabilní trubky.
Pomocí sférické hlavy, kterou lze nastavit horizontálně, vertikálně i osově, lze přizpůsobit  ■
oblast detekce.
Vzhled je nezávislý na poloze senzorové hlavy. ■
Možnost zakrytí určitých oblastí detekce. ■
Pod krytem detektoru jsou umístěny potenciometry pro nastavení jasu a času. ■

Síťové napětí: AC 230 V, ±10%, 50 Hz
Žárovky: AC 230 V, max. 2 000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, max. 1 200 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1 200 W bez kompenzace
Kapacitní zátěž: max. 35 μF
Max. spínací proud: 16 A, AC 230 V, cos� = 1
Úhel detekce: 110° 
Dosah: max. 12 m
Počet úrovní: 7
Počet zón: 92 s 368 přepínacími segmenty.
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 do 1000 luxů
Čas: 1 s až přibl. 8 minut v 6 krocích
Nulový vodič: požadovaný
Možnosti nastavení senzorové hlavy:
Montáž na stěnu: 9° nahoru, 24° dolů, 12° doleva/doprava, ± 12° osově
Montáž na strop: 4° nahoru, 29° dolů, 25° doleva/doprava, ± 8,5° osově
Typ krytí: IP 55
Příslušenství: montážní držák, katal. č. MTN565291
kondenzátor, katal. č. MTN542895.
S krytem a segmenty pro zakrytí oblasti detekce, šrouby a hmoždinkami.
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Detektory pohybu ARGUS

ARGUS 220 Basic

Typ Katal. č.

Polar  MTN565219

Elektronický detektor pohybu pro venkovní prostory. 220° úhel detekce pro čelní strany roz-
sáhlejších domů a domovní prostory.

360° zóna malého dosahu s poloměrem cca 4 m. ■
Velmi jednoduchá instalace díky velkému prostoru pro kabeláž a zapojovacímu systému  ■
typu plug-in.
Možné zapojení ve smyčce. ■
Integrovaná provozní LED pro seřízení v místě instalace. ■
Potenciometry pro nastavení jsou chráněny snadno přístupným krytem. ■
Bez dalšího příslušenství jej lze namontovat na zeď nebo na strop. ■
Pomocí montážního držáku, katal. č. MTN5652… jej lze nainstalovat do vnitřních/vnějších  ■
rohů a na stabilní trubky.
Pomocí sférické hlavy, kterou lze nastavit horizontálně, vertikálně i osově, lze přizpůsobit  ■
oblast detekce.
Vzhled je nezávislý na poloze senzorové hlavy. ■
Možnost zakrytí určitých oblastí detekce. ■
Pod krytem jsou umístěny potenciomentry pro nastavení jasu a času. ■

Síťové napětí: AC 230 V, ±10%, 50 Hz
Žárovky: AC 230 V, max. 2 000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, max. 1 200 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1 200 W bez kompenzace
Kapacitní zátěž: max. 35 μF
Max. spínací proud: 16 A, AC 230 V, cos� = 1
Úhel detekce: 220°
Dosah: max. 12 m
Počet úrovní: 7
Počet zón: 112 s 448 přepínacími segmenty
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 do 1000 luxů
Čas: 1 s až přibl. 8 minut v 6 krocích
Nulový vodič: požadovaný 
Možnosti nastavení senzorové hlavy:
Montáž na stěnu: 9° nahoru, 24° dolů, 12° doleva/doprava, ± 12° osově.
Montáž na strop: 4° nahoru, 29° dolů, 25° doleva/doprava, ± 8,5° osově.
Typ krytí: IP 55
Příslušenství: montážní držák, katal. č. MTN565291
kondenzátor, katal. č. MTN542895.
S krytem a segmenty pro zakrytí oblasti detekce, šrouby a hmoždinkami.
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Detektory pohybu ARGUS

ARGUS 220 Advanced

Typ Katal. č.

Polar  MTN565419

Elektronický detektor pohybu pro venkovní prostory. 220° úhel detekce pro čelní strany roz-
sáhlejších domů a domovní prostory.
Detektor pohybu pro venkovní prostory

360° zóna malého dosahu s poloměrem cca 4 m. ■
Citlivost: plynule nastavitelná. ■
Velmi jednoduchá instalace díky velkému prostoru pro kabeláž a zapojovacímu systému  ■
typu plug-in.
Možné zapojení ve smyčce. ■
Integrovaná provozní LED pro seřízení v místě instalace. ■
Potenciometry pro nastavení jsou chráněny snadno přístupným krytem. ■
Bez dalšího příslušenství jej lze namontovat na zeď nebo na strop. ■
Pomocí montážního držáku katal. č. MTN5652… jej lze nainstalovat do vnitřních/vnějších  ■
rohů a na stabilní trubky.
Pomocí sférické hlavy, kterou lze nastavit horizontálně, vertikálně i osově, lze přizpůsobit  ■
oblast detekce.
Vzhled je nezávislý na poloze senzorové hlavy. ■
Možnost zakrytí určitých oblastí detekce. ■
Pod krytem jsou umístěny potenciometry pro nastavení jasu a času. ■

Síťové napětí: AC 230 V, ±10%, 50 Hz
Žárovky: AC 230 V, max. 2 000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, max. 2 000 W
Zářivky: AC 230 V, max. 1 200 W bez kompenzace
Kapacitní zátěž: max. 35 μF
Max. spínací proud: 16 A, AC 230 V, cos� = 1
Úhel detekce: 220°
Dosah: max. 16 m
Počet úrovní: 7
Počet zón: 112 s 448 přepínacími segmenty
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 do 1000 luxů
Čas: 1 s až přibl. 8 min v 6 krocích
Citlivost: plynule nastavitelná
Nulový vodič: požadovaný 
Možnosti nastavení senzorové hlavy:
Montáž na stěnu: 9° nahoru, 24° dolů, 12° doleva/doprava, ± 12° osově
Montáž na strop: 4° nahoru, 29° dolů, 25° doleva/doprava, ± 8,5° osově
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS.
Typ krytí: IP 55
Příslušenství: montážní držák, katal. č. MTN565291
kondenzátor, katal. č. MTN542895.
S krytem a segmenty pro zakrytí oblasti detekce, šrouby a hmoždinkami.

Montážní držák

Typ Katal. č.

Polar  MTN565291

Montážní držák pro přichycení ARGUS 110/220 Basic, Timer nebo Connect k vnějším nebo 
vnitřním rohům. Pomocí stahovacích pásků jej lze také přichytit ke stabilním trubkám (VDE 
0100). 
Se šrouby a hmoždinkami. Bez pásků pro přichycení na stabilní trubky.
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Detektory pohybu ARGUS

ARGUS 300

Typ Katal. č.

Polar  MTN564319

Elektronický detektor pohybu pro venkovní prostory. 
300° úhel detekce, pro montáž na rozích domů, pro zabezpečení dvou stran domu.

360° zóna malého dosahu s poloměrem cca 4 m. ■
Plug-in systém a zvětšený prostor pro kabeláž umožňuje jednoduchou a pohodlnou insta- ■
laci.
Dosah detekce lze nastavit v rámci 3 samostatně nastavitelných sektorů, každý o 100°. To  ■
umožňuje kompenzovat dosah detekce v místě, které se svažuje dolů nebo nahoru.
Ovládací prvky pro nastavení jasu, času a citlivosti (dosahu). Integrovaná provozní LED  ■
umožňuje rychlé a snadné nastavení detektoru ARGUS v místě instalace. Univerzální 
provedení detektoru umožňuje montáž na rozích domů a nevyžaduje další příslušenství. 
Pomocí sférické hlavy, kterou lze nastavit horizontálně, vertikálně i osově, lze přizpůsobit 
oblast detekce. Aby nemohly překážky, jako např. okapy blokovat oblast detekce, lze AR-
GUS 300 namontovat s prodlužovacím nástavcem.

Síťové napětí: AC 230 V, ±10%, 50 Hz
Žárovky: AC 230 V, max. 3 000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, max. 2 500 W
Kapacitní zátěž: max. 140 μF
Max. spínací proud: 16 A, AC 230 V, cos� = 0,6
Příkon: <1 W
Úhel detekce: 300°
Dosah: max. 16 m
Počet úrovní: 7
Počet zón: 123 s 492 přepínacími segmenty
Snímač osvětlení: plynule externě nastavitelný přibl. od 3 do 1000 luxů
Čas: externě nastavitelný v 6 krocích od přibl. 1s do přibl. 8 minut
Nulový vodič: požadovaný 
Možnosti nastavení senzorové hlavy: horizontální otočení doleva a doprava o 30°. Natočení 
senzorové hlavy doleva nebo doprava o 45°. 
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS
Typ krytí: IP 55
Příslušenství: kondenzátor, katal. č. MTN542895.
S 2 krycími segmenty pro zastínění oblasti detekce, odjišťovací svorkou, šrouby 
a hmoždinkami.

Prodlužovací nástavec

Typ Katal. č.

Polar  MTN554399

Nástavec lze nainstalovat mezi nástěnný držák a senzorovou hlavici ARGUS 300. Tím se 
zvětší vzdálenost mezi detektorem pohybu a stěnou a překážky jako okapy, které zakrývají 
oblast detekce při rohové montáži, již nebudou představovat problém.
Délka: 11,5 cm
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Detektory pohybu ARGUS

ARGUS 360

Typ Katal. č.

Polar   MTN564419

Elektronický detektor pohybu pro venkovní stropní montáž. 
360° úhel detekce o délce 30 m a šířce 20 m. ■
Ovládací prvky pro nastavení jasu a času. S integrovanou provozní LED.  ■

Síťové napětí: AC 230 V, ±10%, 50 Hz
Žárovky: AC 230V, max. 3 000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, max. 2 500 W
Kapacitní zátěž: max. 140 μF
Max. spínací proud: 16 A, AC 230 V, cos� = 0,6
Příkon: <1 W
Úhel detekce: 360°
Dosah: max. 16 m
Počet úrovní: 7
Počet zón: 124 s 496 přepínacími segmenty
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 do 1000 luxů
Čas: nastavitelný v 6 krocích od přibl. 1s do přibl. 8 minut
Nulový vodič: požadovaný
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS.
Typ krytí: IP 55
Příslušenství: kondenzátor, katal. č. MTN542895.
Se šrouby a hmoždinkami.

Příslušenství
Kondenzátor

Typ Katal. č.

AC 230 V, 0,33 μF   MTN542895

AC 230 V, 0,33 μF
V obvodech, které používají několik vypínačů s neonovými výbojkami, zabraňuje kondenzátor 
blikání neonových výbojek a/nebo neustálému spínání instalačního relé.
Pro odrušování indukčních zátěží, např. relé, stykačů, zářivek, transformátorů, pokud induko-
vané napětí těchto zařízení vede k opětovnému sepnutí detektoru ARGUS.
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ARGUS Presence
ARGUS Presence

Typ Katal. č.

Polar   MTN550590

Detekce přítomnosti ve vnitřních prostorech. ■
ARGUS sepne světlo a nevypne ho, dokud je detekován jakýkoli další pohyb nebo dokud  ■
nebude k dispozici dostatečná úroveň přirozeného osvětlení. Lze jej použít například v 
kancelářích, školách, veřejných budovách, domovech. Detektor je možné instalovat do 
zapuštěné montážní krabice ve stropu nebo povrchově na strop.
Stropní montáž vyžaduje 60 mm instalační krabici. Optimální výška je 2,5 m. ■
Krabice pro povrchovou montáž (katal. č. MTN550619) umožňuje montáž detektoru přítom- ■
nosti na nezavěšené stropy.

Zařízení má 2 relé výstupy:
Relé 1:
Pro detekci pohybu v závislosti na jasu – například pro ovládání osvětlení. Zpoždění vypnutí 
je plynule nastavitelné v rozmezí 10 sekund až 30 minut. Zařízení neustále sleduje jas v míst-
nosti. V momentě, kdy je dostatek přirozeného osvětlení, je umělé osvětlení vypnuto a to i 
v případě, že se někdo nachází v místnosti. 
Relé 2:
Pro detekci pohybu nezávislou na jasu – například pro spouštění ventilace nebo pro regulaci 
vytápění. Zpoždění vypnutí lze plynule nastavit od 5 minut do 2 hodin.
Síťové napětí: AC 230 V, ± 10%, 50 Hz
Relé 1 (samostatné použití): 
Jmenovitá kapacita: max. 1000 W/VA
5A, cos� = 1
5A, cos� = 0,6 
Žárovky: 1000 W
Halogenové 230 V: 1000 W
Nízkonapěťové halogenové: 500 W s konvenčním transformátorem
Maximální přepínací proud na relé: 10 A, AC 230 V, cos�=0,6
Kapacitní zátěž: 5A, 140 μF
Zářivky: 5 A, 140 μF
1000 W, bez kompenzace
1000 W, 140 μF paralelní kompenzace
2x500 W dvousvětelný okruh;
Elektronický předřadník: 5 A, Cmax ≤ 140 μF
Minimální zátěž: 10 mA, ≥ DC 24 V
Relé 2 (samostatné použití): Jmenovitá kapacita: max. 1000 W, cos�=1
Relé 1+2 (kombinované použití): Jmenovitá kapacita: max. 1000 VA, cos� = 0,6 
a max. 750 W halogen 230 V
Pojistka: T5H
Příkon: < 1 W
Úhel detekce: 360°
Dosah: poloměr max. 7 m od místa montáže (v montážní výšce 2,5 m).
Počet úrovní: 6
Počet zón: 136 s 544 přepínacími segmenty
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný v rozmezí přibližně 10 až 1000 lux. V testovací poloze 
není snímač aktivní.
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EEC a směrnice EMC 89/336/EEC. 
Příslušenství: krabice pro povrchovou montáž Argus Presence, katal. č. MTN550619.

Detektory přítomnosti 
ARGUS
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Detektory přítomnosti 
ARGUS

ARGUS Presence s IR přijímačem a pro provoz rozšiřující jednotky

Typ Katal. č.

Polar   MTN550591

Detekce přítomnosti ve vnitřních prostorech. ■
ARGUS sepne světlo a nevypne ho, dokud je detekován jakýkoli další pohyb nebo dokud  ■
nebude k dispozici dostatečná úroveň přirozeného osvětlení. Lze jej použít například 
v kancelářích, školách, veřejných budovách, domovech. Detektor je možné instalovat 
do zapuštěné montážní krabice ve stropu nebo povrchově na strop.
Stropní montáž vyžaduje 60 mm instalační krabici. Optimální výška je 2,5 m. ■
Krabice pro povrchovou montáž (katal. č. MTN550619) umožňuje montáž detektoru přítom- ■
nosti na nezavěšené stropy.

Při připojení síťového napětí nebo krátkodobém přerušení napájení (například s připojeným 
tlačítkem jako spínacím kontaktem, zařízení zapne kanál 1 na jednu minutu plus nastavený 
čas, bez ohledu na úroveň osvětlení.
Další funkce a vlastnosti jako u ARGUS Presence, katal. č. MTN550590.
Pro kanál 1 lze pomocí infračerveného dálkového ovládání nastavit funkce „Trvale ZAPNU-
TO“, „Trvale VYPNUTO“ a „Automatický provoz“.
Příslušenství: krabice pro povrchovou montáž Argus Presence, katal. č. MTN550619.
Dálkové ovládání: dálkové ovládání IR Distance, katal. č. MTN570222.

Příslušenství 
Krabice pro povrchovou montáž Argus Presence

Typ Katal. č.

Polar   MTN550619

Krabice pro povrchovou montáž detektorů ARGUS Presence umožňuje tato zařízení instalovat 
na povrch.
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Jednoduchý 
a inteligentní –
pro to nejspolehlivější
spojení
System CONNECT
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Bez technologie směrování

S technologií směrování

Porovnání přenosových schopností bezdrátových systémů

Bezdrátový 

vysílač
Bezdrátový 

přijímač

Bezdrátový přijímač

Refl exní 

stěna
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1 W

10 W

100 W

DECT mobilní telefony

WLAN

Sítě

KNX-RF

ZigBee

CONNECT

10 000 krát nižší v porovnání s mobilními telefony: spotřeba energie bezdrátového systému CONNECT

Bezpečný a inovativní: více než cesta k požadova-
nému bezdrátovému přijímači
Bezdrátový systém CONNECT nachází nové cesty pro 
přenos bezdrátového signálu. Abychom byli přesní – 
nachází vždy ty nejlepší cesty. Někdy vede cesta 
přímo k požadovanému přijímači, ale někdy směřuje 
přes jiný – výběr se řídí tím, který přijímač aktuálně 
nejlépe přijímá bezdrátový signál. Přínos pro vás: vždy 
to nejspolehlivější bezdrátové propojení.

Neustále v dialogu: vysílač a přijímač
Pro optimální přenos bezdrátového signálu spolu musí 
vysílače a přijímače komunikovat. To znamená, že 
bezdrátový signál nelze posílat pouze jedním směrem; 
místo toho je třeba neustále ověřovat, zda přijímač 
signál dostal. Přijímač tedy odpovídá, zda signál přijal 
a jaká byla kvalita tohoto signálu. Pokud k potvrzení 
příjmu nedojde (např. kvůli refl exní stěně), bezdrátový 
systém automaticky vyhledá jinou cestu pro spolehlivý 
přenos signálu k přijímači – například přes jiný přijímač 
v sousední místnosti, který může signál přesměrovat 
k požadovanému přijímači. Tím jsou nastaveny 
perfektní podmínky pro bezporuchový bezdrátový 
systém, ve kterém lze propojit až 100 prvků.  

Žádná přenosová cesta: Při výskytu refl exní stěny nebo překážek čeká 

přijímač marně na signál.

Vyspělý bezdrátový systém se vyznačuje rozmanitostí 
nabízených funkcí a spolehlivým bezdrátovým spojením. 
To je přesně to, co nabízí System CONNECT. 

Více informací: 

www.z-wavealliance.org

Z-wave: celosvětově rozšířený standard, který je 
základem bezdrátového systému CONNECT.
Možnosti založené na inovativním směrování jsou 
zcela nové, ale technický standard, na kterém je 
bezdrátový systém CONNECT založený, je již 
prověřený: Z-wave. Celosvětově rozšířený standard 
vytvořený mnoha významnými výrobci. Na standardu 
Z-wave je založeno mnoho různých řešení od výrobců 
jako Danfoss, Honeywell, Intel a Panasonic.

Bez rušení: signál na frekvenci 868 MHz
Aby nedocházelo k rušení signálu, používá CONNECT 
frekvenci 868 MHz, která byla speciálně vyhrazena 
bezdrátovému přenosu s krátkým dosahem. 
To znamená, že nedochází k rušení od paralelně 
vysílajících řídicích, identifi kačních a polohovacích 
systémů a audio zařízení.

Technologie Schneider Electric: 
bezpečná a šetrná ke svému prostředí
Bezdrátový systém CONNECT nevysílá signál 
nepřetržitě, ale až po aktivaci bezdrátového vysílače 
(senzorová síť). Přenosová schopnost je v porovnání 
s bezdrátovými mobilními telefony DECT, mobily 
a WLAN systémy zanedbatelná a je absolutně 
bezpečná ve smyslu biologie budovy. Přenosová 
schopnost mobilních telefonů DECT a mobilů je 
v porovnání s bezdrátovým systémem CONNECT 
až 10 000 krát vyšší.

Bezdrátový 

vysílač

Bezdrátový přijímač

Refl exní 

stěna

Nejspolehlivější řešení: Signál bezdrátového systému CONNECT neustále 

a automaticky vyhledává další „zastávky“ na nejlepší cestě 

k požadovanému přijímači.

Bezdrátový 

přijímač

>

technologie 
přesměrování
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Bezdrátový svět

IP svět

Konvenční aplikace
•  Ovládání osvětlení
•  Ovládání rolet
•  Ovládání pokojové teploty
•  Aktivace scén (např. „Centrální vypnutí“)
•  Funkce časového spínání
•  Řízení individuálních a skupinových funkcí prostřed-

nictvím schneider-electric@home nebo prostřednic-
tvím osmi ovládacích tlačítek bezdrátové centrální 
jednotky. 

Bezdrátový systém CONNECT nezajišťuje pouze to nejspolehlivější 
spojení, ale také umožňuje jednoduchou instalaci a kontrolu funkcí. 
Bezdrátový systém CONNECT se díky své centrální jednotce ukazuje 
z té nejlepší stránky – kombinuje nespočet nových funkcí 
„bezdrátového světa“ a „IP světa“ v jedné řídicí jednotce. 

Funkce budovy a mnoho dalších aplikací lze ovládat centrálně pomocí bezdrátové centrální jednotky CONNECT.

Krásná a inteligentní
Centrální bezdrátová jednotka CONNECT

Speciální funkce jednotky: K mnoha funkcím 
můžete přistupovat, i když právě nejste doma. 
Bezdrátová centrální jednotka CONNECT nabízí 
Ethernetové rozhraní a je ovládána přes 
schneider-electric@home. Díky tomu můžete využít 
bezdrátovou centrální jednotku k řízení funkcí budovy, 
i když jste zrovna pryč – například prostřednictvím 
hotspotu na letišti. Třeba proto, abyste před návratem 
domů v předstihu zapnuli topení. Pokud raději 
používáte schneider-electric@home doma, máte 
k dispozici ovládací kolečko, které umožňuje intuitivní 
a velmi jednoduché ovládání: stačí jen otočit 
a stisknout!

Multimediální aplikace
•  Rozhraní pro Microsoft Multimedia Center
•  Aktivace multimédií přes streamovací klienty (např. 

Squeezebox) a dále ovládání hlasitosti, přehrávání 
a zastavení.

•  Zobrazení aktuálních novinek přes RSS
•  Signalizace příchozích e-mailů
•  Prezentace obrázků ve formě slideshow
•  Digitální hodiny jako spořič obrazovky
•  Záznam historických dat a přeposílání e-mailem 

(např. pokud je světlo zapnuto, když je majitel domu 
na dovolené, obdrží ihned varování e-mailem)

•  a mnoho dalších.



System CONNECT

Bezdrátový systém CONNECT
CONNECT

Bezdrátový systém CONNECT je obousměrná bezdrátová síť. To znamená, že všechna zařízení 
v síti mohou zároveň vysílat i přijímat signál. Díky tomu je možno přesměrovávat signály nebo 
vyhledávat alternativní cesty bezdrátového přenosu (např. při dočasných výpadcích).

Existují dvě metody nastavení:
Metoda EASY CONNECT: Pro připojení max. pěti zařízení, která jsou v těsné vzájemné  ■
blízkosti (např. v jedné místnosti). Nastavení se provádí ručně. 
Pomocí bezdrátového konfi gurátoru CONNECT: Pro systémy o více místnostech pro až  ■
100 zařízení a rozsáhlé funkce (scény, funkce centrálního ovládání, nastavené časy spíná-
ní, individuální přiřazení tlačítek).

U obou instalačních metod je nutná integrace takzvaného „systémového administrátora“.
Vlastnosti

Zabezpečený přenos na frekvenci 868 MHz. ■
Jasně defi nované adresování umožňuje současný provoz více bezdrátových systémů, aniž  ■
by se vzájemně rušily.
Díky využití bateriemi napájených vysílačů nejsou vyžadovány žádné kabely. ■
Rozšíření stávajících instalací. ■
Implementace skupin, voleb pro ovládání scén a centrálních funkcí. ■
Rozsáhlá řada výrobků pokrývá všechny oblasti využití, jako je ovládání osvětlení, ovládání  ■
rolet, scén a ovládání vytápění.
Jednoduché nastavení volně programovatelných funkcí. ■
Extrémně plochá, bateriemi napájená tlačítka, např. pro přichycení na skle. ■
Dosah přenosu uvnitř budovy: okolo 30 m (závisí na místě instalace a vlastnostech budovy,  ■
jako jsou materiály a tloušťka zdí)
Dosah na volném prostoru: přibl. 100 m ■

Význam symbolů:

Zařízení může vykonávat funkci systémového administrátora. Jako systémového administrá-
tora doporučujeme používat pouze pevná zařízení (např. jednonásobné bezdrátové tlačítko 
CONNECT).

Zařízení má funkci směrování. Automaticky předává signály a zajišťuje bezporuchový provoz.

Zařízení vysílá signály.

Zařízení přijímá signály a na jejich základě spíná zařízení – např. osvětlení, rolety.

Z-Wave standard. Toto zařízení je kompatibilní se Z-wave výrobky jiných výrobců.
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System CONNECT

Centrální jednotka
Centrální bezdrátová jednotka CONNECT, schneider-electric@home, barevná

Typ Katal. č.

Polar   MTN505919

Aluminium   MTN505960

Centrální zařízení s osmi volně programovatelnými ovládacími tlačítky a 3,5“ barevným 
displejem pro centrální ovládání a vizualizaci bezdrátového systému CONNECT. Uživatelským 
rozhraním je schneider-electric@home.
Bezdrátové funkce: router
Bezdrátová centrální jednotka se nastavuje pomocí bezdrátového konfi gurátoru CONNECT.
Instaluje se do dvojité zapuštěné krabice. Pro možnost připojení zapuštěného zdroje lze pod 
bezdrátovou centrální jednotku přidat další zapuštěnou instalační krabici.
Funkce:

Ovládání centrálních funkcí bezdrátového systému (32 scén, časový spínač s 20 týdenními  ■
a 12 ročními programy, 1 funkce historie)
IP adresa: pevné nebo dynamické přiřazení přes DHCP ■
Integrovaný webový server pro PC řízení, dotykový panel, PDA ovládání přes  ■
schneider-electric@home
Integrované hodiny s reálným časem a rezervní baterií na 4 hodiny. ■
Piezoelektrický reproduktor pro zvukový alarm. ■
Zobrazení alarmů/zpráv navíc s upozorněním přes e-mail. ■
Signalizace příchozích e-mailů. ■
Multimediální aplikace: Řízení síťových mp3 přehrávačů nebo streamovacích klientů. ■
Slideshow jpg obrázků (FTP server na síti). ■
Zobrazování aktuálních zpráv (RSS čtečka). ■
Rozhraní pro Microsoft Multimedia Center. ■

Příkon: přibl. 7 W
Napájení: DC 24 V, 0,3 A
Ovládací prvky: ovládací kolečko, kurzorová tlačítka, tlačítko zpět, tlačítko home (domů), 
8 ovládacích tlačítek pro přímý přístup
Velikost displeje: 3,5“ (8,9 cm)
Rozlišení: 320 x 240 pixelů
Typ displeje: TFT s 16 miliony barev
Rozhraní: 1 x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s; bezdrátový systém CONNECT
Paměť: 8 MB Flash/RAM
Přenosová frekvence: 868 MHz
Dosah bezdrátového přenosu: až 50 m na volném prostranství, až 20 m uvnitř budovy
Rozměry: 220 x 105 x 50 mm (vxšxh)
Typ krytí: IP 20
Příslušenství: napájecí zdroj, zapuštěný, katal. č. MTN505599.
Vysílač: všechny vysílače bezdrátového systému CONNECT.
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového systému CONNECT.
Poznámka: pro ethernetové připojení je doporučen datový kabel s konektorem RJ45 vhodný 
pro montáž na místě instalace, např. FM45 od Reichle+De-Massari.
Konfi gurační software je k dispozici na internetu.
S rámečkem.

Napájecí zdroj, zapuštěný

Typ Katal. č.

  MTN505599

Pro napájení bezdrátové centrální jednotky CONNECT.
Zdroj se umísťuje do zapuštěné instalační krabice přímo nad dvojitou zapuštěnou instalační 
krabici centrální bezdrátové jednotky.
Primární zdroj: AC 230 V, 48–63 Hz
Výstupní napětí: DC 24 V +/- 3%
Výstupní proud: max. 0,5 A
Svorky: šroubové svorky
Pro napájení: centrální bezdrátové jednotky CONNECT, schneider-electric@home, barevné, 
katal. č. MTN5059…
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System CONNECT

Konfi gurátor
USB rozhraní bezdrátového systému CONNECT

Typ Katal. č.

  MTN506801

Pro připojení PC vybaveného USB rozhraním k bezdrátovému systému CONNECT.
Bezdrátový systém lze pohodlně nastavit na PC pomocí bezdrátového konfi gurátoru 
CONNECT s datovým rozhraním.
Bezdrátové funkce: systémový administrátor
Funkce:

instalace typu „plug-and-play“ ■
Ovladače pro všechny běžné operační systémy Windows ■
Úchytka pro přichycení na displej notebooku ■
Napájení přes USB rozhraní PC. ■

Vysílač: všechny vysílače bezdrátového systému CONNECT.
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového systému CONNECT.
Bezdrátový konfi gurátor CONNECT a ovladače na CD, USB kabel.

Ovládání
Univerzální bezdrátové dálkové ovládání CONNECT

Typ Katal. č.

Aluminium / Black   MTN506923

Bezdrátové dálkové ovládání a infračervené dálkové ovládání v jednom. Pro ovládání:
Zařízení bezdrátového systému CONNECT ■
IČ zařízení Merten ■
Až pěti IČ AV zařízení, jako je TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, kabelová TV, AMP a DMR ■

Ve spojení s bezdrátovým systémem CONNECT lze dálkovým ovládáním ovládat bezdrátová 
zařízení v několika místnostech. Každou místnost lze rozdělit do 9 skupin s max. 12 zařízení-
mi a 3 scén s maximálně 12 zařízeními.

Bezdrátové funkce: Systémový administrátor, vysílač
Funkce:
Bezdrátový systém CONNECT

Programování v roli systémového administrátora metodou EASY CONNECT. ■
Programování pomocí bezdrátového konfi gurátoru CONNECT. ■
Individuální programování bezdrátových tlačítek CONNECT ■
Individuální označení pokojů a skupin ■
Zobrazení označení na LCD displeji ■

Rozšířené funkce pro IČ/AV:
Aktivuje Philips Ambilight ■
Podporuje více jak 1000 výrobců. Zařízení lze vybrat ze seznamu nebo zadáním programo- ■
vacích kódů.
Použití funkcí zařízení (např. hlasitosti) ve všech režimech. ■

Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m uvnitř budovy
Dosah IČ přenosu: až 15 m
Baterie: 3 mikročlánky (IEC LR 03, AAA)
Displej: LCD displej s 10 znaky
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového systému CONNECT
Poznámka: zařízení může přebrat roli systémového administrátora. Dálkové ovládání musí 
být použito jako systémový administrátor při nastavení metodou EASY CONNECT. Ve spojení 
s bezdrátovým konfi gurátorem CONNECT jej lze použít k aktuálně požadovanému účelu.

S bateriemi
S tabulkou prakticky všech běžných zařízení jako TV, VCR, DVD, SAT, AUX…
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System CONNECT

Bezdrátové tlačítko CONNECT, Move

Typ Katal. č.

  Polar   MTN508119

    Active   MTN508125

  Antracit   MTN508014

  Aluminium   MTN508060

Pro System M.
Baterií napájený, přenosný bezdrátový vysílač s jedním kanálem. Pro aktivaci přijímače bez-
drátového systému CONNECT. Připojit lze maximálně 12 bezdrátových přijímačů.
Bezdrátové funkce: systémový administrátor 
Vysoká fl exibilita instalace. Není vyžadována instalační krabice. Nástěnný držák je vhodný 
pro přichycení na stěnách nebo na skle, pro přišroubování ke stěnám nebo do zapuštěných 
instalačních krabic a také pro instalaci v kombinaci.
Kanály: 1
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m uvnitř budovy
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450N)
Zobrazovací prvky: LED pro potvrzení vysílání/programování
Rozměry: 44 x 12,5 mm (Ø x h)
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového systému CONNECT
Poznámka: zařízení může přebrat funkce a vlastnosti systémového administrátora. Jelikož 
slouží jako přenosné zařízení, doporučujeme jako systémového administrátora použít spíše 
pevné zařízení, jako například jednonásobné bezdrátové tlačítko CONNECT.

Baterie, nástěnný držák, dvojité lepicí proužky, jednostranné lepicí fólie v barvě hliníku, šrou-
by, hmoždinky
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System CONNECT

Bezdrátové tlačítko CONNECT, 
jednonásobné

Bezdrátové tlačítko CONNECT, 
dvounásobné

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  Polar   MTN506119   Polar   MTN506219

  Active   MTN506125   Active   MTN506225

  Antracit   MTN505114   Antracit   MTN505214

  Aluminium   MTN505160   Aluminium   MTN505260

Pro System M.
Baterií napájený bezdrátový vysílač se 2 
kanály. Pro aktivaci bezdrátového přijímače 
systému CONNECT. Připojit lze maximálně 
12 bezdrátových přijímačů na kanál.
Bezdrátové funkce: systémový administrátor
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT lze na tlačítku aktivovat ovládání 
scény pro realizaci funkcí jako „Tlačítko 
zvonku“ nebo „Přepínání“. Vysoká fl exibilita 
instalace díky plochému designu. Není vyža-
dována instalační krabice. Tlačítko je vhodné 
pro přichycení na zeď k zapuštěným vývodům 
a také pro instalaci v kombinaci.
Kanály: 2
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na 
volném prostranství, až 30 m uvnitř budovy
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450N)
Zobrazovací prvky: LED pro potvrzení 
vysílání/programování
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového 
systému CONNECT

Baterie, nástěnný držák, dvojité lepicí prouž-
ky, jednostranné lepicí fólie v barvě hliníku, 
šrouby, hmoždinky.

Pro System M.
Baterií napájený bezdrátový vysílač se 4 
kanály. Pro aktivaci bezdrátového přijímače 
systému CONNECT. Připojit lze maximálně 
12 bezdrátových přijímačů na kanál.
Bezdrátové funkce: systémový administrátor
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT lze na tlačítku aktivovat ovládání 
scény pro realizaci funkcí jako „Tlačítko 
zvonku“ nebo „Přepínání“. Vysoká fl exibilita 
instalace díky plochému designu. Není vyža-
dována instalační krabice. Tlačítko je vhodné 
pro přichycení na zeď k zapuštěným vývodům 
a také pro instalaci v kombinaci.
Kanály: 4
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na 
volném prostranství, až 30 m uvnitř budovy
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450N)
Zobrazovací prvky: LED pro potvrzení 
vysílání/programování
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového 
systému CONNECT

Baterie, nástěnný držák, dvojité lepicí prouž-
ky, jednostranné lepicí fólie v barvě hliníku, 
šrouby, hmoždinky.

Bezdrátové tlačítko CONNECT, Move

Typ Katal. č.

  Polar   MTN508219

  Aluminium   MTN508260

     Stainless Steel 
lak

  MTN508246

Pro Artec, Antique.
Baterií napájený, přenosný bezdrátový vysílač s jedním kanálem. Pro aktivaci přijímače bez-
drátového systému CONNECT. Připojit lze maximálně 12 bezdrátových přijímačů.
Bezdrátové funkce: systémový administrátor 
Vysoká fl exibilita instalace. Není vyžadována instalační krabice. Nástěnný držák je vhodný 
pro přichycení na stěnách nebo na skle, pro přišroubování ke stěnám nebo do zapuštěných 
instalačních krabic a také pro instalaci v kombinaci.
Kanály: 1
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m uvnitř budovy
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450N)
Zobrazovací prvky: LED pro potvrzení vysílání/programování
Rozměry: 44 x 12,5 mm (Ø x h)
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového systému CONNECT
Poznámka: zařízení může přebrat funkce a vlastnosti systémového administrátora. Jelikož 
slouží jako přenosné zařízení, doporučujeme jako systémového administrátora použít spíše 
pevné zařízení, jako například jednonásobné bezdrátové tlačítko CONNECT.

Baterie, nástěnný držák, dvojité lepicí proužky, jednostranné lepicí fólie v barvě hliníku, šrou-
by, hmoždinky
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System CONNECT

Bezdrátové tlačítko CONNECT, 
jednonásobné

Bezdrátové tlačítko CONNECT, 
dvounásobné

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  Polar   MTN507119   Polar   MTN507219

  Aluminium   MTN507160   Aluminium   MTN507260

   Stainless Steel 
lak

  MTN507146    Stainless Steel 
lak

  MTN507246

Pro Artec, Antique.
Baterií napájený bezdrátový vysílač se 2 
kanály. Pro aktivaci bezdrátového přijímače 
systému CONNECT. Připojit lze maximálně 
12 bezdrátových přijímačů na kanál.
Bezdrátové funkce: systémový administrátor
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT lze na tlačítku aktivovat ovládání 
scény pro realizaci funkcí jako „Tlačítko 
zvonku“ nebo „Přepínání“. Vysoká fl exibilita 
instalace díky plochému designu. Není vyža-
dována zapuštěná instalační krabice. Tlačítko 
je vhodné pro přichycení na zeď k zapuště-
ným vývodům 
a také pro instalaci v kombinaci.
Kanály: 2
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na 
volném prostranství, až 30 m uvnitř budovy
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450N)
Zobrazovací prvky: LED pro potvrzení 
vysílání/programování
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového 
systému CONNECT

Baterie, nástěnný držák, dvojité lepicí prouž-
ky, jednostranné lepicí fólie v barvě hliníku, 
šrouby, hmoždinky.

Pro Artec, Antique.
Baterií napájený bezdrátový vysílač se 
4 kanály. Pro aktivaci bezdrátového 
přijímače systému CONNECT. Připojit lze 
maximálně 12 bezdrátových přijímačů 
na kanál.
Bezdrátové funkce: systémový admi-
nistrátor
Ve spojení s bezdrátovým konfi guráto-
rem CONNECT lze na tlačítku aktivovat 
ovládání scény pro realizaci funkcí jako 
„Tlačítko zvonku“ nebo „Přepínání“. 
Vysoká fl exibilita instalace díky plochému 
designu. Není vyžadována zapuštěná 
instalační krabice. Tlačítko je vhodné pro 
přichycení na zeď k zapuštěným vývo-
dům a také pro instalaci v kombinaci.
Kanály: 4
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 
m na volném prostranství, až 30 m uvnitř 
budovy
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450N)
Zobrazovací prvky: LED pro potvrzení 
vysílání/programování
Přijímač: všechny přijímače bezdrátové-
ho systému CONNECT

Baterie, nástěnný držák, dvojité lepicí 
proužky, jednostranné lepicí fólie v barvě 
hliníku, šrouby, hmoždinky.

Bezdrátový vysílač CONNECT, zapuštěný, čtyřnásobný

Typ Katal. č.

  MTN506004

Baterií napájený bezdrátový vysílač pro připojení až 4 bezpotenciálových spínacích kontaktů 
(např. standardních tlačítek). Pro dálkové ovládání dalších přijímačů bezdrátového systému 
CONNECT pomocí tlačítek z řady vypínačů Merten.
Bezdrátové funkce: vysílač
Automatické rozpoznání připojených zařízení, jako např. senzoru, vypínače nebo tlačítka.
Vhodný pro instalaci pod vložkami tlačítek nebo v prázdných zapuštěných instalačních krabicích.
Kanály: 4
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m uvnitř budovy
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450N)
Zobrazovací prvky: LED pro potvrzení odeslání
Rozměry: 43 x 41 x 14 mm (vxšxh)
Přijímač: všechny přijímače bezdrátového systému CONNECT.
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System CONNECT

Spínání/stmívání
Bezdrátový senzorový kryt pro mecha-
nismy stmívačů

Bezdrátový senzorový kryt pro mecha-
nismy stmívačů

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  Polar   MTN503619   Polar   MTN504619

  Active   MTN503625   Aluminium   MTN504660

  Antracit   MTN502614    Stainless Steel 
lak

  MTN504646

  Aluminium   MTN502660

Pro System M.
Ovládací tlačítko pro spínání nebo přepínání/
stmívání výstupu. Manuální ovládání 
a dálkové ovládání přes vysílače bezdrátové-
ho systému CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT může senzorový kryt při použití 
aktivovat samotný mechanismus a také další 
zařízení.
Funkce: zapnutí, vypnutí, přepínání, stmívání
Vysílač: všechny vysílače bezdrátového 
systému CONNECT.

Pro Artec, Antique.
Ovládací tlačítko pro spínání nebo přepínání/
stmívání výstupu. Manuální ovládání 
a dálkové ovládání přes vysílače bezdrátové-
ho systému CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT může senzorový kryt při použití 
aktivovat samotný mechanismus a také další 
zařízení.
Funkce: zapnutí, vypnutí, přepínání, stmívání
Vysílač: všechny vysílače bezdrátového 
systému CONNECT.

Univerzální mechanismus stmívače

Typ Katal. č.

25–420 VA   MTN577099

AC 230 V
Pro odporové, indukční a kapacitní zátěže jako např. žárovky, stmívatelné vinuté transformáto-
ry nebo elektronické transformátory.
Fázové řízení nebo synchronizace
Univerzální stmívač automaticky rozpozná připojenou zátěž. Nepřipojujte společně jiné druhy 
zátěží.
S paměťovou funkcí. Lze vypnout.
Nulový vodič: není vyžadován (dvouvodičový systém)
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System CONNECT

Bezdrátový senzorový kryt 
pro mechanismy spínačů

Bezdrátový senzorový kryt 
pro mechanismy spínačů

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  Polar   MTN503419   Polar   MTN504419

  Active   MTN503425   Aluminium   MTN504460

  Antracit   MTN502414    Stainless Steel 
lak

  MTN504446

  Aluminium   MTN502460

Pro System M.
Ovládací tlačítko pro spínání výstupu. 
Manuální ovládání a dálkové ovládání přes 
vysílače bezdrátového systému Merten 
CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT může senzorový kryt při použití 
aktivovat samotný mechanismus a také další 
zařízení.
Funkce: zapnutí, vypnutí, přepínání.
Vysílač: všechny vysílače bezdrátového 
systému CONNECT.

Pro Artec, Antique.
Ovládací tlačítko pro spínání výstupu. 
Manuální ovládání a dálkové ovládání přes 
vysílače bezdrátového systému Merten 
CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT může senzorový kryt při použití 
aktivovat samotný mechanismus a také další 
zařízení.
Funkce: zapnutí, vypnutí, přepínání.
Vysílač: všechny vysílače bezdrátového 
systému CONNECT.

Mechanismus relé spínače

Typ Katal. č.

0–1000 VA   MTN576897

AC 230 V
Pro odporové a komplexní zátěže jako např. žárovky, zářivky, úsporné žárovky, NN halogeno-
vé osvětlení, atd.
Fázové řízení nebo synchronizace
Spínaný výkon: 0–1000 VA
Kapacitní zátěž: max. 140 μF
Nulový vodič: vyžadovaný (třívodičový systém)

Mechanismus elektronického spínače

Typ Katal. č.

40–300 W   MTN576799

AC 230 V
Pro odporové zátěže jako žárovky nebo 230 V halogenové žárovky.  
Spínaný výkon: 40–300 W
Nulový vodič: není vyžadován (dvouvodičový systém)
Poznámka: paralelně lze zapojit maximálně dva mechanismy elektronického spínače.
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System CONNECT

Bezdrátový přijímač CONNECT, zapuštěný, jednonásobný spínač

Typ Katal. č.

  MTN507001

Pro spínání zátěží pomocí spínacího kontaktu. Možnost dálkového ovládání vysílači v systé-
mu CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Vhodný pro instalaci ke stropnímu vývodu, do zapuštěné instalační krabice nebo na stropní 
háček.
Funkce: zapínání, vypínání, přepínání, ovládání tlačítkem.
Jmenovité napětí: AC 230 V
Jmenovitý proud: 10 A
Připojitelné zátěže: 
Žárovky: AC 230 V, 2000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, 2000 W
Zářivky: 1200 W
Kapacitní zátěž: 35 μF
Rozměry: 48 x 48 x 23 mm (vxšxh)
Zobrazovací prvky: LED

 
Bezdrátový přijímač CONNECT, zapuštěný, jednonásobný univerzální stmívač

Typ Katal. č.

 MTN507900

AC 230 V
Pro spínání a stmívání externích zátěží.
Bezdrátové funkce: router
Pro odporové, indukční a kapacitní zátěže jako např. žárovky, stmívatelné vinuté transformáto-
ry a elektronické transformátory.
Manuální ovládání pomocí tlačítka na zařízení s rozšiřující jednotkou a dálkové ovládání 
vysílačem bezdrátového systému CONNECT.
Integrovaný univerzální stmívač automaticky rozpozná připojenou zátěž. Nepřipojujte společ-
ně více druhů zátěží. S paměťovou funkcí.
Vhodný pro montáž do zapuštěné instalační krabice velikosti 60.
Funkce: zapínání, vypínání, stmívání.
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem CONNECT navíc: schodišťový časovač s varo-
váním, paměťová funkce s možností jejího vypnutí, nastavitelná rychlost stmívání a max. horní 
mez, funkce master/slave (s rozšiřující jednotkou).
Jmenovité napětí: AC 230 V
Minimální zátěž: 25 VA
Maximální zátěž: 250 VA
Zobrazovací prvky: LED pro zobrazení stavu
Ovládací prvky: tlačítko pro místní ovládání a programování
Zabezpečení: přepěťová ochrana, zkratová ochrana
Rozměry: 48 x 52 x 27 mm (vxšxh)
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System CONNECT

Bezdrátový přijímač CONNECT, zapuštěný, jednonásobný spínač

Typ Katal. č.

 MTN507501

Pro spínání připojených zátěží pomocí spínacího kontaktu. Dálkové ovládání vysílači bezdrá-
tového systému CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Se šroubovými svorkami.
Vhodný pro montáž do zapuštěné instalační krabice velikosti 60.
 
Funkce: 
EASY CONNECT:

 Zapínání, vypínání, přepínání. ■

Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem CONNECT:
 navíc: schodišťový časovač, nastavitelné zpoždění zap/vyp ■

Jmenovité napětí: AC 230 V
Jmenovitý proud: 10 A
Připojitelné zátěže:  
Žárovky: AC 230 V, 2000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, 1500 W
Kapacitní zátěž: 35 μF
Zobrazovací prvky: LED pro zobrazení stavu
Ovládací prvky: tlačítko pro místní ovládání a programování
Rozměry: 48 x 52 x 27 mm (vxšxh)

Bezdrátový přijímač CONNECT, zapuštěný, jednonásobný spínač, dvoupólový

Typ Katal. č.

 MTN507601

Pro spínání připojených zátěží pomocí dvoupolového spínacího kontaktu. Dálkové ovládání 
vysílači bezdrátového systému CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Se šroubovými svorkami.
Vhodný pro montáž do zapuštěné instalační krabice velikosti 60.
 
Funkce: 
EASY CONNECT:

 Zapínání, vypínání, přepínání. ■

Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem CONNECT:
 navíc: schodišťový časovač, nastavitelné zpoždění zap/vyp ■

Jmenovité napětí: AC 230 V
Jmenovitý proud: 10 A
Připojitelné zátěže: 
Žárovky: AC 230 V, 1200 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, 800 W
Kapacitní zátěž: 14 μF
Zobrazovací prvky: LED pro zobrazení stavu
Ovládací prvky: tlačítko pro místní ovládání a programování
Rozměry: 48 x 52 x 27 mm (vxšxh)
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Bezdrátový přijímač CONNECT, zapuštěný, dvounásobný spínač

Typ Katal. č.

 MTN507502

Pro spínání dvou připojených zátěží pomocí spínacího kontaktu. Dálkové ovládání vysílači 
bezdrátového systému CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Se šroubovými svorkami.
Vhodný pro montáž do zapuštěné instalační krabice velikosti 60.
 
Funkce: 
EASY CONNECT:

 1. kanál lze použít pro zapínání, vypínání, přepínání. ■

Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem CONNECT:
 2. navíc schodišťový časovač, nastavitelné zpoždění zap/vyp ■

Jmenovité napětí: AC 230 V
Jmenovitý proud: 6 A
Připojitelné zátěže: 
Žárovky: AC 230 V, 600 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, 600 W
Zobrazovací prvky: LED pro zobrazení stavu
Ovládací prvky: tlačítko pro místní ovládání a programování
Rozměry: 48 x 52 x 27 mm (vxšxh)

 
Bezdrátový zásuvkový adaptér CONNECT, 
spínač

Bezdrátový zásuvkový adaptér CONNECT, 
univerzální stmívač

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

Polar   MTN508519 Polar   MTN508619

AC 230V, 50 Hz
Pro spínání externích zátěží zásuvky 
SCHUKO.
Bezdrátové funkce: router
Manuální ovládání přes senzorový kryt 
a dálkové ovládání přes bezdrátové vysílače 
systému CONNECT.
Funkce: zapínání, vypínání
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 1
Žárovky: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenové žárovky: AC230V, max. 2000 W
Kapacitní zátěž: 35 μF
Rozměry: 120 x 65 x 38 mm (vxšxh)
Zobrazovací prvky: LED pro zobrazení 
stavu
Ovládací prvky: senzorový povrch pro místní 
ovládání a programování
Typ krytí: IP 20

AC 230V, 50 Hz
Pro spínání externích zátěží zásuvky 
SCHUKO.
Bezdrátové funkce: router
Pro odporové, indukční a kapacitní zátěže – 
např. žárovky, stmívatelné vinuté transformá-
tory a elektronické transformátory.
(Fázové řízení nebo synchronizace).
Manuální ovládání přes senzorový kryt 
a dálkové ovládání přes bezdrátové vysílače 
systému CONNECT.
Integrovaný univerzální stmívač rozpoznává 
připojenou zátěž. Nepřipojujte společně více 
druhů zátěží. 
S paměťovou funkcí. Lze vypnout.
Funkce: zapínání, vypínání, stmívání
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz
Minimální zátěž: 40 VA
Maximální zátěž: 350 VA
Rozměry: 120 x 65 x 38 mm (vxšxh) 
Žárovky: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenové žárovky: AC 230 V, max. 2000 W
Kapacitní zátěž: 35 μF
Rozměry: 120x65x38 mm (vxšxh)
Zobrazovací prvky: LED pro zobrazení 
stavu
Ovládací prvky: senzorový povrch pro místní 
ovládání a programování
Typ krytí: IP 20
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Ovládání žaluzií a rolet 
Bezdrátové roletové tlačítko CONNECT 
s možností připojení senzoru

Bezdrátové roletové tlačítko CONNECT 
s možností připojení senzoru

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  Polar   MTN503519   Polar   MTN504519

  Active   MTN503525   Aluminium   MTN504560

  Antracit   MTN502514    Stainless Steel 
lak

  MTN504546

  Aluminium   MTN502560

Pro System M.
Ovládací tlačítko pro ovládání motorů rolet. 
Manuální ovládání a dálkové ovládání přes 
vysílače bezdrátového systému CONNECT. 
S elektronickým blokovacím mechanismem. 
Možnost připojení senzoru slunečního jasu/
soumrakového senzoru.
Bezdrátové funkce: router
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT může roletové tlačítko při použití 
aktivovat samotný mechanismus a také další 
zařízení.
Svorkovnice na mechanismu ovládání žaluzií/
rolet propojuje kabel senzoru s ovládacím 
roletovým tlačítkem. Hodnota jasu nastavena 
na přibl. 20 000 luxů.  
Funkce: bezdrátové: rolety nahoru/dolů, 
zastavení

Pro Artec, Antique.
Ovládací tlačítko pro ovládání motorů rolet. 
Manuální ovládání a dálkové ovládání přes 
vysílače bezdrátového systému CONNECT. 
S elektronickým blokovacím mechanismem. 
Možnost připojení senzoru slunečního jasu/
soumrakového senzoru.
Bezdrátové funkce: router
Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem 
CONNECT může roletové tlačítko při použití 
aktivovat samotný mechanismus a také další 
zařízení.
Svorkovnice na mechanismu ovládání žaluzií/
rolet propojuje kabel senzoru s ovládacím 
roletovým tlačítkem. Hodnota jasu nastavena 
na přibl. 20 000 luxů.
Funkce: bezdrátové: rolety nahoru/dolů, 
zastavení

Standardní mechanismus pro ovládání žaluzií/rolet

Typ Katal. č.

1000 W   MTN580698

AC 230 V, 50 Hz
Pro lokální ovládání motoru žaluzií/rolet s koncovým spínačem.
Ochrana motoru prostřednictvím relé kontaktů s bezp. blokováním. Bez rozšiřujícího vstupu.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz
Nulový vodič: vyžadovaný 
Spínaný výkon: max. 1 motor 1 000 W
Výstupy: 2 spínací kontakty (s bezpečnostním blokováním)
Trvání impulzu: 2 minuty
Svorky: šroubové svorky pro max. 2,5 mm2 nebo 2x1,5 mm2
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Mechanismus pro ovládání rolet/žaluzií s rozšiřujícím vstupem

Typ Katal. č.

1000 VA   MTN580699

AC 230 V, 50 Hz
Přes rozšiřující vstup lze připojit mechanický vypínač/roletové tlačítko nebo další mechanis-
mus pro ovládání rolet/žaluzií pro implementaci skupinového/centrálního ovládání. Rozšiřující 
vstup umožňuje funkci alarmu při překročení rychlosti větru. Ochrana motoru pomocí relé 
kontaktů s bezpečnostním blokováním.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz
Nulový vodič: vyžadovaný 
Spínaný výkon: max. 1 motor 1000 VA
Výstupy: 2 spínací kontakty (s bezpečnostním blokováním)
Doba obratu: minimálně 500 ms
Svorky: šroubové svorky pro max. 2,5 mm2 nebo 2x 1,5 mm2

Příslušenství: rozhraní pro senzor rychlosti větru, katal. č. MTN580693
Poznámka: v kombinaci se standardním časovým spínačem žaluzií, katal. č. MTN5809…, 
MTN5859…, MTN5839…, MTN5819…, rozšiřující vstup nefunguje.

Bezdrátový přijímač CONNECT, zapuštěný, jednonásobný, pro ovládání rolet

Typ Katal. č.

 MTN507801

Pro ovládání pohonů rolet. Dálkové ovládání vysílači bezdrátového systému CONNECT.
Bezdrátové funkce: router
Se šroubovými svorkami.
Vhodný pro montáž do zapuštěné instalační krabice velikosti 60.
 
Funkce: 
EASY CONNECT:

 Rolety nahoru/dolů, zastavení. ■

Ve spojení s bezdrátovým konfi gurátorem CONNECT:
 Žaluzie, doba pohybu nahoru/dolů ■

Jmenovité napětí: AC 230 V
Jmenovitý proud: 6 A, cos �=0,6
Připojitelné zátěže:
Motorová zátěž: AC 230 V, 500 VA
Zobrazovací prvky: LED pro zobrazení stavu
Ovládací prvky: tlačítko pro místní ovládání a programování
Rozměry: 48 x 52 x 27 mm (vxšxh)

Ovládání vytápění
Bezdrátový pohon ventilu pro ovládání topení CONNECT, comfort/standby

Typ Katal. č.

Polar   MTN509201

Regulátor teploty pro manuální nastavení požadované pokojové teploty. Teplotu je navíc mož-
no bezdrátově zvýšit/snížit o 4 °C prostřednictvím centrální bezdrátové jednotky CONNECT.
S možností omezení rozsahu manuálního nastavení.
Hlava regulátoru je vhodná pro ventily Heimeier M 30 x 1,5.
Ovládací prvky: programovací tlačítko, tlačítko pro přepínání režimů comfort/standby
Zobrazovací prvky: comfort (Slunce), standby (Měsíc)
Baterie: 2x Mignon 1,5 V (IEC LR 6, AA)
Životnost baterie: přibl. 2 topné sezóny
Teplotní rozsah: 8–28 °C
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Jak udělat
svůj dům 
inteligentní
KNX
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Flexibilita prostoru 
Uvážíme-li, že většina budov je navržena pro užívání 
po několik desetiletí, je nevyhnutelné, že dříve nebo 
později se využití jejich místností změní. Řešení je 
zřejmé: mít možnost snadno měnit funkce budovy 
podle momentálních potřeb uživatelů, bez bourání zdí 
a pokládání nových kabelů, při vynaložení nízkých 
nákladů.

Uživatelský komfort
V dnešní době každý očekává ve svém soukromém 
i pracovním životě větší komfort a pohodlí. Moderní 
elektrická instalace, kterou lze jednoduše a pohodlně 
ovládat, činí život a práci mnohem snazšími.

Efektivita nákladů
Při zvažování efektivity nákladů není rozhodující pouze 
prvotní stavební investice, ale také následné provozní 
náklady. Platí, že technologie budovy šetří fi nanční 
prostředky více tím, že je fl exibilní a může být pružně 
a levně přizpůsobena novým požadavkům i upravena 
dle technických inovací. Když vezmeme v úvahu 
neustále se zvyšující tlak na ochranu životního 
prostředí a stoupající ceny energií, je jasné, že je nutno 
do projektu rovněž začlenit inteligentní řešení pro 
efektivní ovládání energie.

Bezpečnost a zabezpečení
Domy či budovy musí být maximálně bezpečné. 
Technologie budovy musí rychle a inteligentně 
reagovat ve všech kritických situacích, i bez přítom-
nosti obsluhy. Běžné elektrické instalace mají však 
omezené možnosti a vzhledem k rozsahu různých 
požadavků brzy dosáhnou svých limitů.

Přes toto všechno však nemáte důvod, abyste měnili 
své plány. Vždyť existuje inteligentní alternativa 
k obvyklému řešení: systém KNX – inteligentní budovy 
od společnosti Schneider Electric.

Plánujete-li výstavbu nového rodinného domu nebo 
komerční budovy, musíte očekávat nejen spoustu tvrdé 
práce, ale i další obtíže. Budete muset vyřešit mnoho 
technických i finančních otázek. V posledních letech 
se nároky velmi zvyšují. To platí zejména v oblasti řízení 
budov a elektrické instalace, kde je nutno vzít v úvahu 
mnoho faktorů. 

Lze splnit všechny vaše požadavky najednou?
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Pokud jde o komfort, vezměme si následující příklad. 
Udělat si večer útulno již neznamená chodit od 
jednoho vypínače nebo termostatu ke druhému. 
Namísto toho prostě zmáčknete jediné tlačítko, jímž 
aktivujete všechny požadované funkce najednou: 

Příjemný život
KNX v soukromých domech

rolety jsou sklopeny, náladové osvětlení je zapnuto 
a místnost je vytopena na přesně požadovanou 
teplotu. Nastavení jednotlivých situací (říká se jim 
„scény“) lze přesně nadefi novat.

Časově ovládané vytápění:

    Příjemné pokojové teploty pomocí samostatného 
řízení teplot v jednotlivých místnostech. 

   Snížené náklady na vytápění díky časovému 
ovládání ventilů topení. 

   Zdravé klima na spaní díky automatickému ztlumení 
topení během noci. 

   Teplota místností je automaticky snížena, 
když jsou otevřena okna, což dále snižuje náklady 
na vytápění.

Inteligentní ovládání žaluzií:

   Centrální řízení elektricky ovládaných svinovacích 
žaluzií a rolet v pracovně, ložnici rodičů a dětském 
pokoji pouhým zmáčknutím tlačítka. 

   Automatickou ochranu proti nadměrnému sluneční-
mu světlu nebo bouřkám poskytují markýzy a rolety, 
které reagují na signály ze snímačů osvětlení 
a větru. 

   Ochranu proti vloupání poskytují časově řízené 
svinovací žaluzie a rolety, které také chrání okna, 
pokud nikdo není doma.

Dotykový panel IP 10“ 

Design řady Merten M-Plan

Individuální ovládání osvětlení:

    Centrální vypínač u vstupních dveří odpojí všechny 
zátěže, jako je osvětlení nebo přístroje zapojené 
do zásuvek. 

    Individuální nastavení světel kdykoli a kdekoli si 
přejete, v obývacím pokoji, jídelně, na čtení nebo 
pro sledování televize. Snadné úspory a snadné 
zapínání např. dálkovým ovládáním nebo pomocí 
dotykové obrazovky.

    Když v noci slyšíte rámus v bytě, pouze zmáčknete 
„poplachové tlačítko“ vedle své postele, čímž 
osvětlíte zahradu i dům jasným světlem. 

    Odstrašte lupiče tím, že vytvoříte dojem lidské 
přítomnosti v domě v době své nepřítomnosti nebo 
během dlouhé dovolené. 

Senzor rychlosti větru

Multifunkční tlačítkový panel s LCD, čtyřnásobný,

s regulátorem teploty místnosti, rámeček Merten Artec 
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Flexibilita a efektivita nákladů jsou zvláště důležité 
u komerčních budov. Tam se inteligentní řízení pomocí 
KNX uplatní nejlépe. 

Například v prezentační místnosti: stisknutím jediného 
tlačítka můžete při přípravě na prezentaci spustit celé 
sady funkcí – rozsvěcí se nebo stmívají skupiny 
svítidel; rolety a promítací plocha se spustí, aby se 

vytvořily správné podmínky pro prezentaci; automatic-
ky se zapne projektor a mikrofon. A konečně: ventilace 
a topení vytvoří optimální prostředí. 

Všechny tyto různé funkce lze samozřejmě upravit tak, 
aby splňovaly specifi cké požadavky.

schneider-electric@home s pomocí dotykové 

obrazovky

Usnadnění práce
KNX v komerčních budovách

Flexibilní řízení budov:  

    Flexibilní úprava funkcí budovy, když jsou místnosti 
použity pro jiné účely, např. po reorganizaci nebo 
stěhování. 

    Přístup k celému technologickému systému 
budovy pomocí PDA, PC nebo dotykové obrazov-
ky z kteréhokoliv místa na světě. 

    Monitorování oken a dveří nebo podzemních 
parkovišť pomocí snímačů, jež signalizují veškeré 
nesrovnalosti. 

    Zobrazení zátěží, výkonových křivek a teplot, 
okamžité upozornění v případě kritických překroče-
ní teploty a automatické odstavení ohrožených 
zařízení. 

    Zobrazení signalizace poruch a automatické 
zasílání těchto signálů odpovědnému elektrikáři 
nebo správci budovy. 

    Vyhnutí se nákladným špičkovým zátěžím, neboť 
zátěže lze zapínat a vypínat systematickým 
způsobem. 

Automatické ovládání osvětlení:

    Časově závislé automatické vypínání světelných 
zdrojů během pracovních přestávek nebo 
o víkendech. 

    Automatické přizpůsobení intenzity osvětlení pro 
vytvoření optimálních pracovních podmínek 
v závislosti na přirozeném venkovním světle. 
S inteligentním ovládáním vytápění lze snížit 
náklady na energie až o 30 %. 

    Automatické osvětlení chodeb, automatické 
časové vypínání na schodištích a v místnostech, 
které se používají pouze občas, vše s pomocí 
detektorů pohybu ARGUS.

Inteligentní ovládání žaluzií:

    Automatické ovládání slunečních markýz pomocí 
snímačů osvětlení v souladu s aktuální intenzitou 
slunečního světla.

    Automatické stažení žaluzií při silném větru.

    Automatické nakopení lamel žaluzií v souladu 
s aktuální intenzitou slunečního světla.

Individuální ovládání vytápění: 

    Vytápění v místnosti v závislosti na přítomnosti 
osob. 

    Okamžité uzavření ventilu topení, když je otevřeno 
okno. 

    Teplo je dodáváno automaticky přesně v čase, kdy 
je požadováno, a individuálně pomocí regulátorů 
teploty místnosti. Není potřeba ovládat radiátory 
ručně.

ARGUS Presence – detektor přítomnosti 

s řízením osvětlení

Tlačítkový panel, čtyřnásobný, design 

Merten System M

ARGUS 180/2,20 m UP,

Design Merten System M

Multifunkční tlačítkový panel s LCD, dvounásobný, s 

regulátorem teploty místnosti, rámeček Merten Artec
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Schneider Electric je jednou z předních společností 
v oblasti inovace a technologického vybavení systému 
automatizace budov. Zásadně přetvořila ústřední 
myšlenku standardu automatizace domácnosti a řízení 
budov různých výrobců.
Původní úplný sortiment výrobků byl dostupný již 
v roce 1991. V současnosti pokrývá sortiment výrobků 
společnosti Schneider Electric, vedle ovládacích 

rozhraní orientovaných na vzhled a funkci a snímačů, 
také úplný rozsah výbavy rozváděčových skříní: 
univerzální stmívací, žaluziové a spínací akční členy, 
napájecí zdroje, binární vstupy, brány, atd. 

Další informace o systému automatizace budov KNX, 
tomto celosvětovém standardu, lze získat na domov-
ské stránce KNX Association (www.konnex.org).

Pomocí KNX lze všechny budovy udělat inteligentní
Technologie KNX

KNX – jediný celosvětový otevřený standard pro 
automatizaci domácností a systém automatizace 
budov v souladu s EN 50090 

EN 50090 – evropská norma pro technologie elektric-
kých instalací v domech a budovách je založena na 
standardu KNX. KNX je jediný protokol, který tuto 
normu splňuje.

Úspěch KNX v číslech:

    103 členských společností 

    zastoupení v 70 zemích 

    více než 21 000 uživatelů ETS

    přes 100 školicích středisek

    40 partnerů z oblasti vědy a dalšího vzdělávání

Fakta a čísla, jež vám dávají jistotu investování do 
osvědčené, na budoucnost orientované technologie.

KNX sjednocuje 
do jednoho systému 
všechny funkce, 
které byly dříve 
ovládány odděleně.



Sy
st

em
K

N
X

199199

U běžných elektrických instalací musíte předem určit, 
jak a kde budou spínací systémy vaší budovy 
instalovány, dříve než výstavba vůbec začne, 
ale u systému KNX společnosti Schneider Electric 
můžete své volby ponechat otevřené. Je tomu tak 
proto, že vše v systému lze kdykoli změnit nebo 
rozšířit – bez obvyklého nepořádku a pokládání 
nových kabelů. 

Navíc jsou všechna zařízení a instalace technologie 
budovy propojeny pomocí jediného sběrnicového 
vedení. Sběrnicové vedení je položeno souběžně 
s napájecím vedením 230 V. Pokud aktivujete snímač 
(např. tlačítko), akční člen (např. pro ovládání svinovací 
žaluzie) provede všechny potřebné přepínací povely.

Jednoduchá, inteligentní, osvědčená
Technologie KNX

Inteligentní řešení: 
KNX – jeden systém,
 jeden standard, mnoho 
víceúlohových funkcí 
pro maximální flexibilitu

Běžné řešení: mnoho 
samostatných vedení, 
což znamená méně 
flexibility

Akční členy
(přijímače povelů)

Senzory
(vysílače povelů)



KNX
Součásti systému

Napájecí zdroje sběrnice
KNX napájecí zdroj REG-K/160 mA

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN684016

Pro generování sběrnicového napětí pro jednu linii sběrnice s až 32 sběrnicovými zařízeními.
S integrovanou tlumivkou na oddělení napájecího zdroje od sběrnice a přepínačem na odpoje-
ní napájení a resetování sběrnicových zařízení připojených na linii.
Pro montáž na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná.
Síťové napětí: AC 110–230 V, 50–60 Hz
Výstupní napětí: DC 30 V
Výstupní proud: max. 160 mA, odolný proti zkratu
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu. 

KNX napájecí zdroj REG-K/160 mA se vstupem pro nouzové napájení

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN683816

Pro generování sběrnicového napětí pro jednu linii sběrnice s až 32 sběrnicovými zařízeními. 
Lze připojit nouzový napájecí zdroj REG za účelem vyrovnávání sběrnicového napětí.
S integrovanou tlumivkou na oddělení napájecího zdroje od sběrnice a přepínačem na odpoje-
ní napájení a resetování sběrnicových zařízení připojených na linii.
Pro montáž na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná.
Síťové napětí: AC 110–230 V, 50–60 Hz 
Výstupní napětí: DC 30 V 
Výstupní proud: max. 160 mA, odolný proti zkratu
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Příslušenství: nouzový napájecí zdroj REG-K, katal. č. MTN683901.
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

KNX napájecí zdroj REG-K/320 mA

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN684032

Pro generování sběrnicového napětí pro jednu linii sběrnice s až 64 sběrnicovými zařízeními.
S integrovanou tlumivkou na oddělení napájecího zdroje od sběrnice a přepínačem na odpoje-
ní napájení a resetování sběrnicových zařízení připojených na linii.
Pro montáž na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná.
Síťové napětí: AC 110–230 V, 50–60 Hz 
Výstupní napětí: DC 30 V
Výstupní proud: max. 320 mA, odolný proti zkratu
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Součásti systému

KNX napájecí zdroj REG-K/320 mA se vstupem pro nouzové napájení

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN683832

Pro generování sběrnicového napětí pro jednu linii sběrnice s až 64 sběrnicovými zařízeními. 
Lze připojit nouzový napájecí zdroj REG za účelem vyrovnávání sběrnicového napětí.
S integrovanou tlumivkou na oddělení napájecího zdroje od sběrnice a přepínačem na odpoje-
ní napájení a resetování sběrnicových zařízení připojených na linii.
Pro montáž na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná.
Síťové napětí: AC 110–230 V, 50–60 Hz
Výstupní napětí: DC 30 V
Výstupní proud: max. 320 mA, odolný proti zkratu
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Příslušenství: nouzový napájecí zdroj REG-K, katal. č. MTN683901.
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN684064

Pro generování sběrnicového napětí pro jednu linii sběrnice s až 64 sběrnicovými zařízeními.
S integrovanou tlumivkou na oddělení napájecího zdroje od sběrnice a přepínačem na odpoje-
ní napájení a resetování sběrnicových zařízení připojených na linii.
Pro montáž na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná.
Síťové napětí: AC 110 - 230 V, 50–60 Hz
Výstupní napětí: DC 30 V
Výstupní proud: max. 640 mA, odolný proti zkratu
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Napájecí zdroj REG-K/640 mA se vstupem pro nouzové napájení 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN683890

Pro generování sběrnicového napětí pro jednu linii sběrnice s až 64 sběrnicovými zařízeními. 
Lze připojit nouzový napájecí zdroj REG za účelem vyrovnávání sběrnicového napětí.
S integrovanou tlumivkou pro oddělení napájecího zdroje od sběrnice a tlačítkem pro odpojení 
napájení a resetování sběrnicových zařízení připojených na linii. Pro instalaci na lišty DIN EN 
60715. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Síťové napětí: AC 110–230 V, 50–60 Hz 
Výstupní napětí: DC 30 V ±2 V 
Výstupní proud: max. 640 mA, odolný proti zkratu 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Příslušenství: nouzový napájecí zdroj REG-K, katal. č. MTN683901. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Součásti systému

Nouzový napájecí zdroj REG

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN683901

Pro vyrovnávání sběrnicového napětí. Dojde-li k úplnému výpadku elektrické sítě, je pro vyrov-
nání sběrnicového napětí připojena k nouzovému napájecímu zdroji REG externí akumuláto-
rová baterie s olověným gelem s napětím DC 12 V (SELV). Akumulátorová baterie se dobíjí 
nebo udržuje v nabitém stavu pomocí integrované nabíjecí elektroniky.
Lze připojit binární vstupy pro záznam provozních stavů (síťové napájení, chybové hlášení, 
bateriový provoz). Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Datová lišta není nutná. 
Síťové napětí: AC 110–230 V, 50–60 Hz 
Výstup pro napájecí zdroj: 
Výstupní napětí: DC 30 V ±2 V 
Výstupní proud: bez baterie s napájením z elektrické sítě max. 300 mA, s baterií bez napáje-
ní z elektrické sítě max. 640 mA 
Zkratový proud: < 1,5 A 
Nabíjecí proud: max. 1 A 
Připojení: zásuvná šroubová svorka pro připojení síťového napětí, pro detekci provozního 
stavu (čtyřpinová, 3 bezpotenciálové kontakty) a pro připojení vstupu napájecího zdroje 
REG-K/640 mA. Zásuvná svorka pro připojení baterie (dva 1 mm piny) 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Příslušenství: akumulátorová baterie s olověným gelem, katal. č. MTN668990. Akumulátoro-
vá baterie s olověným gelem, katal. č. MTN668991. Jednotka binárních vstupů REG-K/4x10, 
katal. č. č. MTN644492. Jednotka binárních vstupů REG-K/8x10, katal. č. MTN644592. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Akumulátorová baterie s olověným gelem

Typ Katal. č. 

7,2 Ah  MTN668990

Akumulátorová baterie s olověným gelem pro připojení na vstup pro záložní napájení napáje-
cího zdroje 320 REG-K s možností připojení akumulátoru. 
Jmenovité napětí: DC 12 V 
Kapacita: 7,2 Ah

Akumulátorová baterie s olověným gelem

Typ Katal. č. 

 MTN668991

Akumulátorová baterie s olověným gelem pro připojení k nouzovému napájecímu zdroji REG. 
Jmenovité napětí: DC 12 V 
Kapacita: 18 Ah 
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KNX
Součásti systému

Systémová spojka
Spojka REG-K

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN680204

Pro logické propojení a elektrickou izolaci sběrnicových linií a oblastí. Pro montáž na lišty DIN 
EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. Spojení s 
primární a sekundární linií sbernice je realizováno pomocí sběrnicových svorek. 
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm 
Se dvěma sběrnicovými svorkami.

Příslušenství systému
Sběrnicová svorka

Typ Katal. č. 

červená / tmavě šedá  MTN689701

Pro připojení max. 4 párů žil ke KNX zařízení, lze použít také jako odbočovací svorka. Skládá 
se ze dvou spojených svorkových dílů, červeného („+“) a tmavě šedého („-“), každého se 
čtyřmi zásuvnými svorkami. Pro drátové vodiče o průměru 0,6 až 0,8 mm.

Odbočovací svorka, žlutá / bílá

Typ Katal. č. 

žlutá / bílá  MTN689702

Odbočovací svorka skládající se ze dvou spojených svorkových dílů, žlutého a bílého, každé-
ho se čtyřmi zásuvnými svorkami. Pro drátové vodiče o průměru 0,6 až 0,8 mm. Pro zapojení 
žluté a bílé žíly sběrnicového kabelu.

Zaslepovací kryt Zaslepovací kryt 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

     Polar  MTN662319   Polar  MTN662219

    Active  MTN662325   Aluminium  MTN662260

  Antracit  MTN662114     Stainless Steel  MTN662246

  Aluminium  MTN662160

Pro System M. Pro Artec, Antique. 
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KNX
Součásti systému

IR dálkové ovládání Distance 2010

Typ Katal. č. 

černá  MTN570222

10-kanálové IR dálkové ovládání. Pro ovládání všech TELE senzorových krytů, tlačítek žaluzií 
s IR přijímačem, detektorů přítomnosti s IR přijímačem a KNX zařízení s IR přijímači.
Baterie: 2 mikročlánky (IEC LR 03, AAA) 
Dosah: do 20 m 
Bez baterie. 

Štítkovací software

Typ Katal. č. 

 MTN615022

Pro profesionální potisk štítkovacích archů DIN A4.
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KNX
Rozhraní/brány

Datová rozhraní
Kryt s pravoúhlým otvorem Kryt s pravoúhlým otvorem 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar  MTN296019   Polar  MTN297819

    Active  MTN296025   Aluminium  MTN297860

  Antracit  MTN297914   Stainless Steel  MTN297846

  Aluminium  MTN297960

Pro System M. 
Pro připojovací vložky reproduktorů nebo 
USB rozhraní pro zapuštěnou montáž.

Pro Artec, Antique. 
Pro připojovací vložky reproduktorů nebo 
USB rozhraní pro zapuštěnou montáž.

USB rozhraní, pro zapuštěnou montáž

Typ Katal. č. 

 MTN681799

Pro připojení parametrovacího nebo diagnostického zařízení s rozhraním USB 1.1 nebo 
USB 2 k systému KNX. 
Připevnění šroubky do instalační krabice velikosti 60 mm. S integrovanou sběrnicovou spoj-
kou. Zařízení je připojeno na sběrnici pomocí sběrnicové svorky. Kompatibilní s ETS 3. 
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou. 

USB rozhraní REG-K

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN681829

Pro připojení parametrovacího nebo diagnostického zařízení s rozhraním USB 1.1 nebo 
USB 2 k systému KNX. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. S integrovanou 
sběrnicovou spojkou. 
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Rozhraní/brány

Brány
Telefonní rozhraní Plus REG-K

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN680790

Telefonní rozhraní Plus REG-K propojuje telefonní síť s běžnými vstupy/výstupy a KNX. 
Šest spínaných výstupů pro běžná nebo impulsní relé.  ■
Šest vstupů k monitorování aktuálního stavu impulsního relé.  ■
Šest signálních vstupů pro rozpínací nebo spínací kontakty. Telefonní rozhraní může zasílat  ■
příchozí signály zvoleným účastníkům. 
Až 20 komunikačních objektů pro KNX. Pro ovládání zařízení nebo zobrazení stavů.  ■
Vstup pro tlačítko potvrzení alarmu, např. pro resetování aktivních zpráv.  ■
Vstup pro funkční vypnutí telefonního rozhraní. ■

Zařízení je ovládáno pomocí běžného DTMF telefonu nebo DTMF vysílače. Zprávy jsou zpro-
středkovány hlášeními, SMS, e-mailem nebo faxem vybraným účastníkům. Příslušné texty lze 
změnit pomocí připojeného sluchátka. 

Zařízení je ovládáno pomocí otočného knofl íku a celý proces ovládání je podporován zobrazo-
váním textů a oznámení. Dodávaný PC software umožňuje pohodlný provoz a konfi guraci.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připoje-
na pomocí šroubových svorek; datová lišta není nutná. 
Napájecí napětí: DC 12–24 V 
Spotřeba energie: 90 mA při 24 V (naprázdno), 790 mA při 24 V (max. zátěž) 
Spínané výstupy: 6, 100 mA při 12 V/24 V 
Alarmové výstupy: 1, 100 mA při 12 V/24 V 
Signální vstupy: 6, pro bezpotenciálové spínací nebo rozpínací kontakty 
Telefon: analogový, CTR 21, délka vedení 3 m 
KNX: šroubové svorky
RS 232: délka kabelu 3 m 
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm 
Příslušenství: sluchátkový set, katal. č. MTN660790. 
PC software, propojovací kabel RS 232.

Sluchátkový set pro telefonní rozhraní Plus

Typ Katal. č. 

Antracit  MTN660790

Hlasový výstup různých zpráv lze sledovat a měnit pomocí tohoto sluchátka.
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KNX
Rozhraní/brány

KNX DALI brána REG-K/1/16(64)/64 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN680191

DALI brána propojuje KNX s digitálními elektronickými předřadníky opatřenými rozhraním 
DALI. Brána vystupuje jako DALI master a je zároveň napájecím zdrojem pro elektronické 
předřadníky. Podporuje spínání a stmívání až 64 elektronických předřadníků v 16 skupinách 
a řízení 16 světelných scén. Každý z 64 elektronických předřadníků lze individuálně ovládat 
pomocí KNX nebo seskupovat pomocí KNX skupinových adres. 
Chybové zprávy jednotlivých elektronických předřadníků nebo každého připojeného svítidla 
lze přenášet do KNX a vizualizovat na zobrazovacích zařízeních. Zprovoznění a konfi gurace 
DALI, stejně jako přidělování do skupin a nastavení scén lze provádět pomocí:

zařízení (displej a ovládací tlačítka)  ■
softwarového nástroje (zdarma)  ■
integrovaného Web serveru. Vstup RJ45 je použit k propojení brány a PC (se standardním  ■
internetovým prohlížečem). 
přenosného Web panelu nebo PDA ■

Zařízení má 2 vstupy pro připojení např. tlačítek (provizorní ovládání na stavbě).

Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná. Síťový kabel a kabel DALI, stejně jako spínací vstupy, jsou k zařízení připoje-
ny pomocí šroubových svorek. 
Napájecí napětí: AC 110–240 V, 50–60 Hz 
Vstupy: 2, pasivní DC 9–36 V nebo AC 9–24 V 
Výstupy: DALI D+, D- v souladu se specifi kací DALI, DC 16–18 V, 150 mA, odolné proti 
zkratu. 
Rozhraní: 1xRJ45 
Propojovací kabel: 1,5–2,5 mm² 
Typ ochrany: IP 20 
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 108 mm 
Se sběrnicovou svorkou.

KNX/IP router REG-K

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN680329

KNX/IP router umožňuje zasílání telegramů mezi různými liniemi pomocí LAN (IP) jako rych-
lého páteřního systému. Zařízení může navíc sloužit jako parametrovací rozhraní za účelem 
propojení PC se sběrnicí KNX (např. pro parametrizaci pomocí iETS). 
IP adresu lze přidělit dynamicky pomocí DHCP serveru nebo pomocí manuální konfi gurace 
(parametr ETS). Zařízení funguje v souladu se specifi kací KNXnet/IP pomocí Core, správy 
zařízení, tunelování a směrování. 
KNX/IP router zasílá telegramy v obou směrech, přičemž bere v úvahu fi ltrační tabulku a může 
uložit do vyrovnávací paměti až 150 telegramů. 
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová 
lišta není nutná. 
Napájecí napětí: DC 12–30 V (40 mA při DC 24 V), AC 12–24 V 
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm 
Se sběrnicovou svorkou.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítka a tlačítkové panely, System M
Tlačítkový panel, jednonásobný plus Tlačítkový panel, dvounásobný plus

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar  MTN617119    Polar  MTN617219

    Active  MTN617125     Active  MTN617225

  Antracit  MTN627514   Antracit  MTN627614

  Aluminium  MTN627560   Aluminium  MTN627660

Pro System M. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel se dvěma ovládacími tlačít-
ky, signalizací provozu a stavu a polem pro 
umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít 
také jako orientační světlo. 
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačít-
ka v páru), žaluzie (samostatné tlačítko/
dvě tlačítka v páru), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové 
nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), hrany impulsu 
s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), osmibitový line-
ární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, 
funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové 
panely, katal. č. MTN618319/20. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou. 

Pro System M.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, 
signalizací provozu a stavu a polem pro 
umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít 
také jako orientační světlo. 
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačít-
ka v páru), žaluzie (samostatné tlačítko/
dvě tlačítka v páru), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové 
nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), hrany impulsu 
s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), osmibitový line-
ární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, 
funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové 
panely, katal. č. MTN618319/20. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou. 
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítkový panel, čtyřnásobný plus Tlačítkový panel, čtyřnásobný plus, s IR 
přijímačem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar  MTN617419    Polar  MTN617519

    Active  MTN617425     Active  MTN617525

  Antracit  MTN627814   Antracit  MTN627914

  Aluminium  MTN627860   Aluminium  MTN627960

Pro System M.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, 
signalizací provozu a stavu a polem pro 
umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít 
také jako orientační světlo. 
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačít-
ka v páru), žaluzie (samostatné tlačítko/
dvě tlačítka v páru), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové 
nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), hrany impulsu 
s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), osmibitový line-
ární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, 
funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové 
panely, katal. č. MTN618319/20. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou.

Pro System M.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, 
signalizací provozu a stavu a polem pro 
umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít 
také jako orientační světlo. Funkce každého 
z tlačítek lze spouštět pomocí IR dálkového 
ovládání. Tlačítkový panel je předprogra-
mován pro provoz s dálkovým ovládáním IR 
Distance. K ovládání tlačítkového panelu lze 
naprogramovat mnoho jiných IR dálkových 
ovladačů (např. stávající dálkové ovladače 
televize nebo přehrávače CD).
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačítka 
v páru), žaluzie (samostatné tlačítko/dvě tla-
čítka v páru), hrany impulsu mohou spouštět 
jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové nebo 
osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany impulsu s dvouby-
tovými telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), osmibitový lineární regu-
látor, vyvolání scény, uložení scény, funkce 
blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro multi-
funkční tlačítkový panel s IR přijímačem, 
katal. č. MTN618419/20.
Vysílač: dálkové ovládání IR Distance, 
katal. č. MTN570222. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou.

Štítkovací archy pro tlačítkové panely Štítkovací archy pro multifunkční tlačítko-
vý panel s IR přijímačem

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

bílá  MTN618319 bílá  MTN618419
stříbrná  MTN618320 stříbrná  MTN618420
Pro individuální značení tlačítek tlačítkových 
panelů designu System M pomocí textu nebo 
symbolů.
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. 
MTN615022. 
1 arch pro 28 zařízení.

Pro individuální značení tlačítek multifunkční-
ho tlačítkového panelu s IR přijímačem desig-
nu System M pomocí textu nebo symbolů.
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. 
MTN615022.
1 arch pro 28 zařízení.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Multifunkční tlačítkový panel, dvounásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti 

Typ Katal. č. 

   Polar   MTN627319

    Active   MTN627325

  Antracit   MTN623214

  Aluminium   MTN623260

Aplikační modul pro System M. 
Multifunkční tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu a stavu 
a polem pro umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX: 
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy  ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí 
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Ochranný kryt proti omítce, System M, katal. č. MTN627591... 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm 
a jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Šroubek na ochranu proti demontáži.

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel s jednot-
kou řízení teploty místnosti

Typ Katal. č. 

  MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. S LED a tlačítkem pro programování.
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

 
Ochranný kryt proti omítce 

Typ Katal. č. 

 MTN627591

Pro System M. 
Pro ochranu tlačítkových panelů, klapek spínačů, tlačítkových panelů s jednotkou řízení teplo-
ty místnosti a vypínačů proti znečištění při nátěrech a malování. 
Poznámka: když je ochranný kryt proti omítce nasazen, měření teploty jednotkou řízení 
teploty místnosti je omezené.

 
Multifunkční tlačítkový panel, čtyřnásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti a IR 
přijímačem

Typ Katal. č. 

   Polar  MTN634619

    Active  MTN634625

  Antracit  MTN633614

  Aluminium  MTN633660

Aplikační modul pro System M. 
Multifunkční tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu a stavu a polem 
pro umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem.
S integrovaným piezoelektrickým bzučákem pro signalizaci alarmových stavů a IR přijímačem. 
Všechny funkce příslušných tlačítek lze ovládat pomocí dálkového ovládání IR Distance. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání. 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí.
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Vysílač: dálkové ovládání IR Distance, katal. č. MTN570222. 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm 
a jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Se šroubkem proti nežádoucí manipulaci, samolepicí štítek, příčka kryjící IR přijímač. Sy
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel 
s jednotkou řízení teploty místnosti

Typ Katal. č. 

 MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. S LED a tlačítkem pro programování. 
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou.

Rámeček M-Smart, dvounásobný, 
bez středového můstku

Rámeček M-Plan, dvounásobný, 
bez středového můstku 

  
Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar  MTN478819    Polar  MTN515819

    Active  MTN478825     Active  MTN515825

  Antracit  MTN488814

  Aluminium  MTN488860

Rámeček M-Plan sklo, dvounásobný, 
bez středového můstku

Rámeček M-Plan kov, dvounásobný, 
bez středního můstku

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  Brilliant White  MTN487819   Platinum Silver  MTN475860

  Onyx Black  MTN487803   Chrom  MTN475839

    Diamond Silver  MTN487860  Rhodium Gray  MTN475814

  Sapphire Blue  MTN487878

    Ruby Red  MTN487806

    Mahagony 
Brown  MTN487815
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

M-Star rámeček, dvounásobný, bez středového můstku 

Typ Katal. č. 

    Satin Silver / 
Polar   MTN466819

    Satin Silver / 
Antracit   MTN466814

    Chrom / Polar   MTN476819

    Chrom / 
Antracit   MTN476814

    Brass / Polar   MTN486819

    Brass / Antracit   MTN486814

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s 
potiskem 1/0

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar   MTN619119    Polar   MTN619319

    Active   MTN619125     Active   MTN619325

  Antracit   MTN625114   Antracit   MTN625414

  Aluminium   MTN625160   Aluminium   MTN625460

Pro System M. 
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
System M, katal. č. MTN627591... 

Pro System M. 
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
System M, katal. č. MTN627591... 

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů 

Typ Katal. č. 

   Polar   MTN619419

    Active   MTN619425

  Antracit   MTN625514

  Aluminium   MTN625560

Pro System M. 
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, System M, katal. č. MTN627591...

Sy
st

em
K

N
X

213



KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítkový modul KNX, jednonásobný

Typ Katal. č. 

   MTN625199

Pro System M. 
Tlačítkový modul bez krytu. S programovatelnou signalizací stavu. 
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Funkce softwaru KNX: tlačítka lze parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá 
tlačítka. 
Jednotlivá tlačítka: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény.
Tlačítka v páru: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény, rolety/žaluzie.

Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul 
s potiskem 1/0 a šipkami nahoru/dolů 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar    MTN619219    Polar    MTN619519

    Active    MTN619225     Active    MTN619525

  Antracit    MTN625214   Antracit    MTN625614

  Aluminium    MTN625260   Aluminium    MTN625660

Pro System M. 
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
System M, katal. č. MTN627591...

Pro Systém M. 
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
System M, katal. č. MTN627591...

Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul s 
potiskem 1/0 a šipkami nahoru/dolů 

Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul s 
potiskem šipek nahoru/dolů 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar    MTN619619    Polar    MTN619719

    Active    MTN619625     Active    MTN619725

  Antracit    MTN625714   Antracit    MTN625814

  Aluminium    MTN625760   Aluminium    MTN625860

Pro System M.
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
System M, katal. č. MTN627591... 

Pro System M.
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
System M, katal. č. MTN627591... 
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely 

Tlačítkový modul KNX, dvounásobný 

Typ Katal. č. 

 MTN625299

Pro System M.
Tlačítkový modul bez krytu. S programovatelnou signalizací stavu. 
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Funkce softwaru KNX: tlačítka lze parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá 
tlačítka. 
Jednotlivá tlačítka: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény.
Tlačítka v páru: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény, rolety/žaluzie.

Tlačítka a tlačítkové panely, Artec/Antique
Tlačítkový panel, jednonásobný plus Tlačítkový panel, dvounásobný plus 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN628019   Polar  MTN628119

  Aluminium  MTN628060   Aluminium  MTN628160

  Stainless Steel  MTN628046   Stainless Steel  MTN628146

Pro Artec, Antique. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel se dvěma ovládacími 
tlačítky, signalizací provozu pomocí modré 
LED, dvě modré stavové LED, které lze 
spínat odděleně a polem pro umístění štítku. 
Signalizaci provozu lze použít také jako ori-
entační světlo. Spodní část pole pro umístění 
štítku lze parametrizovat jako další ovládací 
tlačítko. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačít-
kové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačítka v 
páru), žaluzie (samostatné tlačítko/dvě tlačít-
ka v páru), hrany impulsu mohou spouštět 
jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové nebo 
osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany impulsu s dvou-
bytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), osmibitový lineární 
regulátor, vyvolání scény, uložení scény, 
funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové 
panely plus, katal. č. MTN617819. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou.

Pro Artec, Antique. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, 
signalizací provozu pomocí modré LED, čtyři 
modré stavové LED, které lze spínat oddě-
leně a polem pro umístění štítku. Signalizaci 
provozu lze použít také jako orientační světlo. 
Spodní část pole pro umístění štítku lze para-
metrizovat jako další ovládací tlačítko. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačít-
kové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačítka v 
páru), žaluzie (samostatné tlačítko/dvě tlačít-
ka v páru), hrany impulsu mohou spouštět 
jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové nebo 
osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), hrany impulsu s dvou-
bytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým 
a dlouhým stiskem), osmibitový lineární 
regulátor, vyvolání scény, uložení scény, 
funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové 
panely plus, katal. č. MTN617819. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítkový panel, trojnásobný plus Tlačítkový panel, čtyřnásobný plus 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN628219   Polar  MTN628319

  Aluminium  MTN628260   Aluminium  MTN628360

  Stainless Steel  MTN628246   Stainless Steel  MTN628346

Pro Artec, Antique. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel se šesti ovládacími tlačítky, 
signalizací provozu pomocí modré LED, 
šest modrých stavových LED, které lze 
spínat odděleně a polem pro umístění štítku. 
Signalizaci provozu lze použít také jako ori-
entační světlo. Spodní část pole pro umístění 
štítku lze parametrizovat jako další ovládací 
tlačítko. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačít-
kové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačít-
ka v páru), žaluzie (samostatné tlačítko/
dvě tlačítka v páru), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové 
nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), hrany impulsu 
s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), osmibitový line-
ární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, 
funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové 
panely plus, katal. č. MTN617819. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou.

Pro Artec, Antique. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, 
signalizací provozu pomocí modré LED, 
osm modrých stavových LED, které lze 
spínat odděleně a polem pro umístění štítku. 
Signalizaci provozu lze použít také jako ori-
entační světlo. Spodní část pole pro umístění 
štítku lze parametrizovat jako další ovládací 
tlačítko. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačít-
kové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení 
pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, 
stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačít-
ka v páru), žaluzie (samostatné tlačítko/
dvě tlačítka v páru), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové, čtyřbitové 
nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), hrany impulsu 
s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi 
krátkým a dlouhým stiskem), osmibitový line-
ární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, 
funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové 
panely plus, katal. č. MTN617819. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrni-
covou svorkou.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Tlačítkový panel, čtyřnásobný plus s IR přijímačem

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN628419

  Aluminium  MTN628460

  Stainless Steel  MTN628446

Pro Artec, Antique. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu pomocí modré LED, osm 
modrých stavových LED, které lze spínat odděleně a polem pro umístění štítku. Signalizaci 
provozu lze použít také jako orientační světlo. Spodní část pole pro umístění štítku lze para-
metrizovat jako další ovládací tlačítko. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka.
Funkce každého z tlačítek lze spouštět pomocí IR dálkového ovládání. Tlačítkový panel je 
předprogramován pro provoz s dálkovým ovládáním IR Distance. K ovládání tlačítkového pa-
nelu lze naprogramovat mnoho jiných IR dálkových ovladačů (např. stávající dálkové ovladače 
televize nebo přehrávače CD).
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky. 
Funkce softwaru KNX: spínání, přepínání, stmívání (samostatné tlačítko/dvě tlačítka v páru), 
žaluzie (samostatné tlačítko/dvě tlačítka v páru), hrany impulsu mohou spouštět jednobitové, 
dvoubitové, čtyřbitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), 
hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem), osmibi-
tový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování. 
Příslušenství: štítkovací archy pro tlačítkové panely plus, katal. č. MTN617819. 
Vysílač: dálkové ovládání IR Distance, katal. č. MTN570222. 
S ochranným krytem proti omítce. Se sběrnicovou svorkou.
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Multifunkční tlačítkový panel, dvounásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti

Typ Katal. č. 

  Polar   MTN628719

  Aluminium   MTN628760

  Stainless Steel   MTN628746

Pro Artec, Antique. 
Multifunkční tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu pomocí modré 
LED, čtyřmi modrými stavovými LED, které lze spínat odděleně a polem pro umístění štítku. 
Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX: 
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy  ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí. 
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Ochranný kryt proti omítce, Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm 
a jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Šroubek na ochranu proti demontáži. S ochranným krytem proti omítce.

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel 
s jednotkou řízení teploty místnosti 

Typ Katal. č. 

  MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. S LED a tlačítkem pro programování. 
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Multifunkční tlačítkový panel, čtyřnásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti a IR 
přijímačem

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN628819

  Aluminium  MTN628860

  Stainless Steel  MTN628846

Pro Artec. 
Multifunkční tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu pomocí modré 
LED, osmi modrými stavovými LED, které lze spínat odděleně a polem pro umístění štítku. 
Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem.
S integrovaným piezoelektrickým bzučákem pro signalizaci alarmových stavů a IR přijímačem. 
Všechny funkce příslušných tlačítek lze ovládat pomocí dálkového ovládání IR Distance. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání. 
Režim regulátoru:

 vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy  ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí.
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Vysílač: dálkové ovládání IR Distance, katal. č. MTN570222. 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm 
a jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Se šroubkem proti nežádoucí manipulaci, samolepicí štítek, příčka kryjící IR přijímač.
S ochranným krytem proti omítce.

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel s jednot-
kou řízení teploty místnosti

Typ Katal. č. 

 MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. S LED a tlačítkem pro programování. 
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou. Sy
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Artec rámeček, 1.5-násobný 

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN481919

  Aluminium  MTN481960

  Stainless Steel  MTN481946

Rozměry: 80,5 x 111,7 mm (š. x v.) 

Ochranný kryt proti omítce 

Typ Katal. č. 

 MTN628091

Pro Artec, Antique. 
Pro ochranu tlačítkových panelů, klapek spínačů, tlačítkových panelů s jednotkou řízení teplo-
ty místnosti a vypínačů proti znečištění při nátěrech a malování. 
Poznámka: když je ochranný kryt proti omítce nasazen, měření teploty jednotkou řízení 
teploty místnosti je omezené.

Štítkovací archy pro tlačítkové panely plus 

Typ Katal. č. 

 MTN617819

Pro individuální značení tlačítek tlačítkových panelů plus designu Artec/Antique pomocí textu 
nebo symbolů.
1 arch pro 20 zařízení. 

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s 
potiskem 1/0

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN626119   Polar  MTN626419

  Aluminium  MTN626160   Aluminium  MTN626460

    Stainless Steel 
lak  MTN626146    Stainless Steel 

lak  MTN626446

Pro Artec, Antique. 
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 

Pro Artec, Antique. 
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 
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KNX
Tlačítka a tlačítkové panely 

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul s potiskem šipek nahoru/dolů 

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN626519

  Aluminium  MTN626560

   Stainless Steel 
lak  MTN626546

Pro Artec, Antique. 
Kryt se nasazuje na jednonásobný tlačítkový modul. 
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, Artec, Antique, katal. č. MTN628091...

Tlačítkový modul KNX, jednonásobný

Typ Katal. č. 

 MTN626199

Pro Artec, Antique. 
Tlačítkový modul bez krytu. S programovatelnou signalizací stavu. 
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Funkce softwaru KNX: tlačítka lze parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá 
tlačítka. 
Jednotlivá tlačítka: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény.
Tlačítka v páru: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény, rolety/žaluzie.

Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul s 
potiskem 1/0 a šipkami nahoru/dolů

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN626219   Polar  MTN626619

  Aluminium  MTN626260   Aluminium  MTN626660

   Stainless Steel 
lak  MTN626246    Stainless Steel 

lak  MTN626646

Pro Artec, Antique. 
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 

Pro Artec, Antique. 
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 

Sy
st

em
K

N
X

221



KNX
Tlačítka a tlačítkové panely

Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul s 
potiskem 1/0 a šipkami nahoru/dolů

Kryt pro dvounásobný tlačítkový modul s 
potiskem šipek nahoru/dolů

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Polar  MTN626719   Polar  MTN626819

  Aluminium  MTN626760   Aluminium  MTN626860

   Stainless Steel 
lak  MTN626746    Stainless Steel 

lak  MTN626846

Pro Artec, Antique. 
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 

Pro Artec, Antique. 
Kryt se nasazuje na dvounásobný tlačítkový 
modul.
Příslušenství: ochranný kryt proti omítce, 
Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 

Tlačítkový modul KNX, dvounásobný 

Typ Katal. č. 

 MTN626299

Pro Artec, Antique.
Tlačítkový modul bez krytu. S programovatelnou signalizací stavu. 
Zařízení je připojeno ke sběrnicovému vedení pomocí sběrnicové svorky.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Funkce softwaru KNX: tlačítka lze parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá 
tlačítka. 
Jednotlivá tlačítka: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény.
Tlačítka v páru: zapnutí nebo vypnutí, stmívání, scény, rolety/žaluzie.
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KNX
Binární vstupy/snímače 

Binární vstupy 
Tlačítkové rozhraní dvounásobné plus 

Typ Katal. č. 

Polar  MTN670802

Generuje interní signální napětí pro připojení dvou klasických tlačítek nebo beznapěťových 
kontaktů a také pro připojení dvou nízkopříkonových LED. 
Propojovací vodiče jsou 30 cm dlouhé a lze je prodloužit na max. 7,5 m. Pro montáž do běžné 
60 mm instalační krabice. 
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem, inicializační 
telegram, periodický přenos, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor, scény, čítač, funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpož-
dění. Výstupy pro připojení kontrolek (nízkopříkonové LED) pro signalizaci stavu. 
Pro každý vstup/výstup: 
Napětí kontaktu: < 3 V (SELV) 
Proud kontaktu: < 0,5 mA 
Výstupní proud: max. 2 mA 
Max. délka kabelu: 30 cm, nestíněný, lze prodloužit až na max. 7,5 m pomocí krouceného 
nestíněného kabelu. 
Rozměry: cca 40x30,5x12,5 mm (d. x š. x v.)

Tlačítkové rozhraní čtyřnásobné plus 

Typ Katal. č. 

Polar  MTN670804

Generuje interní signální napětí pro připojení čtyř klasických tlačítek nebo beznapěťových kon-
taktů a také pro připojení čtyř nízkopříkonových LED. 
Propojovací vodiče jsou 30 cm dlouhé a lze je prodloužit na max. 7,5 m. Pro montáž do běžné 
60 mm instalační krabice. 
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkým a dlouhým stiskem, inicializační 
telegram, periodický přenos, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor, scény, čítač, funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpož-
dění. Výstupy pro připojení kontrolek (nízkopříkonové LED) pro signalizaci stavu. 
Pro každý vstup/výstup: 
Napětí kontaktu: < 3 V (SELV) 
Proud kontaktu: < 0,5 mA 
Výstupní proud: max. 2 mA 
Max. délka kabelu: 30 cm, nestíněný, lze prodloužit až na max. 7,5 m pomocí krouceného 
nestíněného kabelu. 
Rozměry: cca 40x30,5x12,5 mm (d. x š. x v.) 

Sy
st

em
K

N
X

223



KNX
Binární vstupy/snímače 

Binární vstupy REG-K/4x10 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN644492

Pro připojení čtyř klasických tlačítek nebo beznapěťových kontaktů do KNX. Interně generuje 
signální napětí SELV, elektricky izolované od sběrnice.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace, 
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu. 
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační 
telegram, periodické vysílání, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor. Funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupy: 4
Napětí kontaktu: max. 10 V
Proud kontaktu: max. 2 mA, pulzní
Délka kabelu: max. 50 m 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Binární vstupy REG-K/8x10 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN644592

Pro připojení osmi klasických tlačítek nebo beznapěťových kontaktů do KNX. Interně generuje 
signální napětí SELV, elektricky izolované od sběrnice.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace, 
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu. 
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační 
telegram, periodické vysílání, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor. Funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupy: 8
Napětí kontaktu: max. 10 V
Proud kontaktu: max. 2 mA, pulzní
Délka kabelu: max. 50 m 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Binární vstupy/snímače 

Binární vstupy REG-K/4x24 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN644892

Pro připojení čtyř běžných zařízení s AC/DC 24 V výstupy do KNX. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace, 
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační 
telegram, periodické vysílání, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor. Funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC / DC 24 V 
Vstupy: 4 
Vstupní proud: DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V) 
Signál „0“: ≤ 5 V
Signál „1“: ≥ 11 V
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Binární vstupy REG-K/8x24 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN644792

Pro připojení osmi běžných zařízení s AC/DC 24 V výstupy do KNX. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace, 
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu. 
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační 
telegram, periodické vysílání, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor. Funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC / DC 24 V 
Vstupy: 8 
Vstupní proud: DC cca 15 mA, AC cca 6 mA 
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
 Binární vstupy/snímače

Binární vstupy REG-K/4x230 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN644992

Pro připojení čtyř běžných zařízení s AC 230 V výstupy do KNX. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace, 
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu.
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační 
telegram, periodické vysílání, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor. Funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC 230 V, 50–60Hz 
Vstupy: 4 
Vstupní proud: AC 12 mA 
Signál „0“: ≤ 40 V
Signál „1“: ≥ 160 V
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Binární vstupy REG-K/8x230 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN644692

Pro připojení osmi běžných zařízení s AC 230 V výstupy do KNX. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Vstupní napětí je pro každý vstup indikováno pomocí žluté LED. Jakmile je nahrána aplikace, 
zelená LED signalizuje, že je zařízení připraveno k provozu. 
Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání nebo ovládání žaluzií pomocí 1 nebo 2 vstupů, 
poziční hodnoty pro řízení žaluzií (8-bitů), hrany impulsu s jednobitovými, dvoubitovými, čtyř-
bitovými nebo osmibitovými telegramy, rozlišení mezi krátkou a dlouhou operací, inicializační 
telegram, periodické vysílání, hrany impulsu s dvoubytovými telegramy, osmibitový lineární 
regulátor. Funkce blokování, rozpínací/spínací kontakt, nastavení časového zpoždění.
Vstupní napětí: AC 230 V, 50–60Hz 
Vstupy: 8 
Vstupní proud: AC cca 7 mA
Délka kabelu: max. 100 m 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Binární vstupy/snímače 

Detektory pohybu
KNX ARGUS 220

Typ Katal. č. 

Polar   MTN632519

Dark Brazil   MTN632515

Aluminium   MTN632569

Detektor pohybu KNX pro venkovní použití. 
Pod horním krytem detektoru jsou umístěny potenciometry pro nastavení funkcí. S integro-
vanou sběrnicovou spojkou. K naprogramování fyzické adresy je nezbytný programovací 
magnet. 
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu: jedním blokem lze spustit až čtyři 
funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty. Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený 
(slave) režim, bezpečnostní pauza, funkce blokování. Citlivost, intenzitu osvětlení a časovač 
lze nastavit pomocí ETS nebo potenciometru. Samoregulační schodišťový časovač.
Úhel detekce: 220° 
Dosah: max. 16 m 
Počet úrovní: 7 
Počet zón: 112 se 448 spínacími segmenty 
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od cca 3–1000 luxů, ∞ lux (nekonečno: detekce pohy-
bu je nezávislá na poloze hlavy snímače, detekce pohybu bez ohledu na okolní osvětlení) 
Čas: lze nastavit externě v 6 úrovních od 1 s do cca 8 min. nebo pomocí ETS od cca 3 s do 
cca 152 hodin 
Citlivost: plynule nastavitelná
Možná nastavení hlavy snímače:
Montáž na stěnu: 9° nahoru, 24° dolů, 12° vlevo/vpravo, ±12° osově 
Montáž na strop: 4° nahoru, 29° dolů, 25° vlevo/vpravo, ±8,5° osově
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Typ ochrany: IP 55
Příslušenství: nosný držák, katal. č. MTN565291, programovací magnet, katal. č. MTN39190. 
S horním krytem a krycími segmenty k omezení oblasti detekce, šrouby a hmoždinkami.

INSTABUS ARGUS 220 Connect 

Typ Katal. č. 

Polar   MTN631519

Aluminium   MTN631569

Detektor pohybu KNX pro venkovní použití. 
Pod horním krytem detektoru jsou umístěny potenciometry pro nastavení funkcí. S integro-
vanou sběrnicovou spojkou. K naprogramování fyzické adresy je nezbytný programovací 
magnet. 
Funkce softwaru KNX: funkci schodišťového časovače lze nakonfi gurovat pomocí zpoždění 
vypnutí od jedné vteřiny do 152 hodin. Detektor lze také zapnout nebo zablokovat telegra-
mem po sběrnici. Prahovou hodnotu sepnutí spínače citlivého na osvětlení lze nakonfi gurovat 
pomocí potenciometru. Stav světlocitlivého spínače lze přenést jako telegram na sběrnici. Lze 
naparametrovat periodický přenos detekovaného pohybu. Když je zjištěn pohyb, lze aktivovat 
až 4 funkce současně. 
Úhel detekce: 220° 
Dosah: max. 16 m 
Počet úrovní: 7 
Počet zón: 112 se 448 spínacími segmenty 
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 3 do 1000 luxů
Čas: lze nastavit externě v 6 úrovních od 1 s do cca 8 min. nebo pomocí ETS od cca 3 s do 
cca 152 hodin 
Citlivost: plynule nastavitelná
Možná nastavení hlavy snímače: 
Montáž na stěnu: 9° nahoru, 24° dolů, 12° vlevo/vpravo, ±12° osově 
Montáž na strop: 4° nahoru, 29° dolů, 25° vlevo/vpravo, ±8,5° osově
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Typ ochrany: IP 55
Příslušenství: nosný držák, katal. č. MTN565291, programovací magnet, katal. č. MTN39190. 
S horním krytem a krycími segmenty k omezení oblasti detekce, šrouby a hmoždinkami.
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KNX
Binární vstupy/snímače

KNX ARGUS 180, pro zapuštěnou montáž KNX ARGUS 180, pro zapuštěnou montáž 

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar   MTN631619   Polar   MTN631819

    Active   MTN631625   Aluminium   MTN631860

  Antracit   MTN632614    Stainless Steel 
lak   MTN631846

  Aluminium   MTN632660

Pro System M. 
Detektor pohybu pro vnitřní použití. 
Když je detekován pohyb, vysílá se datový 
telegram defi novaný parametrizací. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro 
detekci pohybu: jedním blokem lze spustit 
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 
byty. Normální provoz, nadřízený (master) a 
podřízený (slave) režim, bezpečnostní pauza, 
funkce blokování. Citlivost, intenzitu osvětlení 
a časovač lze nastavit pomocí ETS nebo 
potenciometru. Samoregulační schodišťový 
časovač.
Úhel detekce: 180° 
Dosah: 8 m (při montáži ve výšce 1,1 m) 
Počet úrovní: 1 
Počet zón: 14 
Citlivost: plynule nastavitelná (ETS nebo 
potenciometr) 
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 
cca 10 do 2000 luxů (ETS nebo potencio-
metr). 
Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min. 
(potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s do 
255 hodin (ETS).
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 
73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Se sběrnicovou svorkou a montážním 
rámečkem. 

Pro System M. 
Detektor pohybu pro vnitřní použití. 
Když je detekován pohyb, vysílá se datový 
telegram defi novaný parametrizací. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro 
detekci pohybu: jedním blokem lze spustit 
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 
byty. Normální provoz, nadřízený (master) a 
podřízený (slave) režim, bezpečnostní pauza, 
funkce blokování. Citlivost, intenzitu osvětlení 
a časovač lze nastavit pomocí ETS nebo 
potenciometru. Samoregulační schodišťový 
časovač.
Úhel detekce: 180° 
Dosah: 8 m (při montáži ve výšce 1,1 m) 
Počet úrovní: 1 
Počet zón: 14 
Citlivost: plynule nastavitelná (ETS nebo 
potenciometr) 
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od 
cca 10 do 2000 luxů (ETS nebo potencio-
metr). 
Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min. 
(potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s do 
255 hodin (ETS).
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 
73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Se sběrnicovou svorkou a montážním 
rámečkem. 
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KNX
Binární vstupy/snímač 

KNX ARGUS 180/2,20 m, pro zapuštěnou montáž 

Typ Katal. č. 

   Polar  MTN631719

    Active  MTN631725

  Antracit  MTN632714

  Aluminium  MTN632760

Pro System M. 
Detektor pohybu pro vnitřní použití s ochranou proti plížení. 
Když je detekován pohyb, vysílá se datový telegram defi novaný parametrizací. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro montáž na stěnu v instalační krabici velikosti 60 mm, 
optimální instalace ve výšce 2,2 m. 
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu: jedním blokem lze spustit až čtyři 
funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený (slave) režim, bezpečnostní pauza, funkce 
blokování. Citlivost, intenzitu osvětlení a časovač lze nastavit pomocí ETS nebo potenciomet-
ru. Dva snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nastavit odděleně. Samore-
gulační schodišťový časovač.
Úhel detekce: 180° 
Dosah: 8 m vlevo/vpravo, 12 m čelně (při montáži ve výšce 2,20 m)
Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m s polovičním dosahem 
Počet úrovní: 6 
Počet zón: 46 
Počet pohybových snímačů: 2, sektorově orientované, nastavitelné 
Citlivost: plynule nastavitelná (ETS nebo potenciometr) 
Snímač osvětlení: plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů (ETS nebo potenciometr) 
Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min. (potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s do 255 
hodin (ETS)
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Se sběrnicovou svorkou a montážním rámečkem. S krycími segmenty k omezení oblasti 
detekce.
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KNX
Binární vstupy/snímač

Detektory přítomnosti
KNX ARGUS Presence Basic 

Typ Katal. č. 

Polar   MTN630719

Aluminium   MTN630760

Detektor přítomnosti pro vnitřní použití. 
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň 
vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení. 
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale moni-
toruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zařízení vy-
pne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí ETS. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro montáž na strop v instalační krabici velikosti 60 mm, 
optimální instalace ve výšce 2,5 m. Na strop lze namontovat také pomocí krabice pro povrcho-
vou montáž pro ARGUS Presence. 
Funkce softwaru KNX: dva bloky pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit 
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty. 
Normální provoz (nikoli master/slave), bezpečnostní pauza, funkce blokování. Samoregulační 
schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může být detekována pomocí 
interního a/nebo externího snímače osvětlení. 
Úhel detekce: 360° 
Dosah: poloměr max. 7 m (při montáži ve výšce 2,50 m) 
Počet úrovní: 6 
Počet zón: 136 s 544 spínacími segmenty 
Počet pohybových snímačů: 4 
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů 
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX 
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Příslušenství: krabice pro povrchovou montáž pro Argus Presence, katal. č. MTN550619. 
Se sběrnicovou svorkou a montážním rámečkem.

KNX ARGUS Presence 

Typ Katal. č. 

Polar   MTN630819

Aluminium   MTN630860

Detektor přítomnosti pro vnitřní použití. 
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň 
vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení. 
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale moni-
toruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zařízení vy-
pne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí ETS. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro montáž na strop v instalační krabici velikosti 60 mm, 
optimální instalace ve výšce 2,5 m. Na strop lze namontovat také pomocí krabice pro povrcho-
vou montáž pro ARGUS Presence. 
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit 
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty. 
Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený (slave) režim, monitorování, bezpečnostní 
pauza, funkce blokování. Čtyři snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nasta-
vit odděleně. Samoregulační schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může 
být detekována pomocí interního a/nebo externího snímače osvětlení. Korekce skutečné 
hodnoty. 
Úhel detekce: 360°
Dosah: poloměr max. 7 m (při montáži ve výšce 2,50 m) 
Počet úrovní: 6 
Počet zón: 136 s 544 spínacími segmenty 
Počet pohybových snímačů: 4, samostatně nastavitelná 
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů 
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX 
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Příslušenství: krabice pro povrchovou montáž pro Argus Presence, katal. č. MTN550619. 
Se sběrnicovou svorkou a montážním rámečkem.
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KNX
Binární vstupy/snímače

KNX ARGUS Presence s řízením osvětlení a IR přijímačem

Typ Katal. č. 

Polar   MTN630919

Aluminium   MTN630960

Detektor přítomnosti pro vnitřní použití. 
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň 
vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení.
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale moni-
toruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zařízení vy-
pne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí ETS. 
Řízení osvětlení umožňuje trvale udržovat požadované světelné podmínky v místnosti. 
Pomocí stmívání a volitelného použití dalších skupin světel je udržována konstantní intenzita 
osvětlení.
Pomocí IR přijímače lze dálkově změnit konfi guraci jednotlivých detektorů ARGUS Presence 
nebo ovládat jiná zařízení KNX. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro montáž na strop v instalační krabici velikosti 60 mm, 
optimální instalace ve výšce 2,5 m. Na strop lze namontovat také pomocí krabice pro povrcho-
vou montáž pro ARGUS Presence. 
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit 
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty. 
Extra blok pro řízení osvětlení: konstantní intenzita osvětlení lze udržovat na nastavitelné 
úrovni pomocí stmívání.
Funkce IR přijímače. Konfi gurace pomocí IR přijímače: nastavení prahové úrovně intenzity 
osvětlení, schodišťového časovače nebo dosahu.
Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený (slave) režim, monitorování, bezpečnostní 
pauza, funkce blokování. Čtyři snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nasta-
vit odděleně. Samoregulační schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může 
být detekována pomocí interního a/nebo externího snímače osvětlení. Korekce skutečné 
hodnoty. 
Úhel detekce: 360°
Dosah: poloměr max. 7 m (při montáži ve výšce 2,50 m) 
Počet úrovní: 6 
Počet zón: 136 s 544 spínacími segmenty 
Počet pohybových snímačů: 4, samostatně nastavitelné 
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů 
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX
Počet IR kanálů: 10 pro ovládání KNX zařízení, 10 pro konfi guraci 
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Příslušenství: krabice pro povrchovou montáž pro Argus Presence, katal. č. MTN550619. 
Vysílač: dálkové ovládání IR Distance, katal. č. MTN570222. 
Se sběrnicovou svorkou a montážním rámečkem.

Krabice pro povrchovou montáž pro ARGUS Presence 

Typ Katal. č. 

Polar   MTN550619

Krabice umožňující zařízením ARGUS Presence jejich povrchovou montáž.
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KNX
Binární vstupy/snímače

KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, pro zapuštěnou montáž 

Typ Katal. č. 

   Polar  MTN630419

    Active  MTN630425

  Antracit  MTN630614

  Aluminium  MTN630660

Pro System M. 
Detektor přítomnosti pro vnitřní použití s ochranou proti plížení.
Pokud KNX ARGUS Presence detekuje malé pohyby v místnosti, jsou přes KNX zároveň 
vyslány datové telegramy pro ovládání osvětlení, žaluzií nebo topení.
Je-li osvětlení řízeno detekcí pohybu v závislosti na intenzitě osvětlení, zařízení trvale moni-
toruje intenzitu osvětlení v místnosti. Je-li k dispozici dostatečné přirozené světlo, zařízení vy-
pne umělé osvětlení i v případě přítomnosti osoby. Časové zpoždění lze nastavit pomocí ETS. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro montáž na stěnu v instalační krabici velikosti 60 mm, 
optimální instalace ve výšce 2,2 m.
Funkce softwaru KNX: pět bloků pro detekci pohybu/přítomnosti: jedním blokem lze spustit 
až čtyři funkce. Telegramy: 1 bit, 1 byte, 2 byty.
Normální provoz, nadřízený (master) a podřízený (slave) režim, monitorování, bezpečnostní 
pauza, funkce blokování. Dva snímače pohybu: citlivost a dosah lze pro každý snímač nastavit 
odděleně. Samoregulační schodišťový časovač. Aktuální hodnota intenzity osvětlení: může být 
detekována pomocí interního a/nebo externího snímače osvětlení. Korekce skutečné hodnoty.
Úhel detekce: 180°
Dosah: 8 m vlevo/vpravo, 12 m čelně (při montáži ve výšce 2,20 m)
Montážní výška: 2,2 m nebo 1,1 m s polovičním dosahem 
Počet úrovní: 6 
Počet zón: 46 
Počet pohybových snímačů: 2, samostatně nastavitelná
Snímač osvětlení: interní snímač osvětlení plynule nastavitelný od cca 10 do 2000 luxů 
(ETS); externí snímač osvětlení prostřednictvím KNX
Čas: nastavitelný v krocích od 1 s do 8 min. (potenciometr) nebo nastavitelný od 1 s do 255 
hodin (ETS)
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Se sběrnicovou svorkou a montážním rámečkem. S krycími segmenty k omezení oblasti 
detekce.
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KNX
Binární vstupy/snímače

Další snímače 
Analogový vstup REG-K čtyřnásobný 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN682191

Analogové vstupy zaznamenávají a zpracovávají signály z analogových snímačů. K přístroji 
lze připojit až čtyři analogové snímače v libovolné kombinaci. Ve spojení s analogovým vstup-
ním modulem REG/čtyřnásobným, který je připojen pomocí samostatné sběrnice, 
je k dispozici 8 analogových vstupů.
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
V analogovém vstupu se provádí vyhodnocení a zpracování limitních hodnot. S kontrolou 
kontinuity vstupů 4 ... 20 mA . 
Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %) 
Analogové vstupy: 4
Proudové rozhraní: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
Napěťové rozhraní: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Výstupy: DC 24 V, 100 mA 
Kontrola kontinuity: 4 ... 20 mA 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Příslušenství: analogový vstupní modul REG/čtyřnásobný, katal. č. MTN82192. Napájecí 
zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Analogový vstupní modul REG/čtyřnásobný 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN682192

Rozšiřující modul k rozšíření meteorologické stanice REG-K/čtyřnásobné a analogového 
vstupu REG-K/čtyřnásobného ze 4 na 8 analogových vstupů. Připojení je provedeno pomocí 
samostatné sběrnice. K přístroji lze připojit až čtyři analogové snímače v libovolné kombinaci. 
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022.
V analogovém vstupu nebo v meteorologické stanici se provádí vyhodnocení a zpracování 
limitních hodnot.
S kontrolou kontinuity vstupů 4 ... 20 mA . 
Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %) 
Jmenovitý výkon: max. 4 VA 
Analogové vstupy: 4
Proudové rozhraní: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
Napěťové rozhraní: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V (DC) 
Analogově/digitální převod: 14 bitů 
Výstupy: DC 24 V, 100 mA 
Kontrola kontinuity: 4 ... 20 mA 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Příslušenství: Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529. 
S propojkou samostatné sběrnice.

Sy
st

em
K

N
X

233



KNX
Binární vstupy/snímače

Meteorologická stanice KNX Basic 

Typ Katal. č. 

Polar  MTN663990

Meteorologická stanice KNX Basic zaznamenává meteorologická data, analyzuje je a může 
je jako telegram vysílat na sběrnici KNX. Zařízení obsahuje snímač rychlosti větru, snímač 
deště, snímač teploty a snímač osvětlení.

Veličiny vítr, osvětlení a teplota jsou vysílány jako dvoubytová hodnota, déšť jako jednobito- ■
vá. Hodnotu rychlosti větru lze vysílat buď v m/s nebo v km/h. 
4 univerzální kanály pro jednotlivé úkoly nebo logické operace. Jsou možné čtyři logické  ■
funkce na kanál.
3 kanály protisluneční ochrany pro řízení externích žaluzií/rolet. To umožňuje např. proti- ■
sluneční ochranu až tří stran budovy. Objekty pro: prahovou hodnotu soumraku, prahovou 
hodnotu intenzity osvětlení, řízení pohonu žaluzie/rolety, protisluneční automatiku, učení, 
zabezpečení. 
Automatická protisluneční ochrana. Automaticky řídí žaluzie/rolety v průběhu dne.  ■
Objekt „učení“. Pomocí tohoto objektu lze stiskem tlačítka změnit každou nastavenou  ■
prahovou hodnotu intenzity osvětlení.
Integrované vytápění pro snímač deště.  ■

Vhodná pro montáž na vnější zeď nebo pomocí volitelného příslušenství na roh nebo na 
stožár. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky. 
Pro vytápěcí jednotku je nutný napájecí zdroj AC 230 V. 
Napájecí zdroj: AC 230 V
Spotřeba: max. 10 mA se sběrnicovým napětím 
Příkon: 10 W s vytápěním 
Snímače: 4
Rozsah měření teploty: - 20 °C až + 55 °C 
Rozsah měření osvětlení: 1 až 100 000 luxů 
Úhel detekce: 150° 
Typ ochrany: IP 44 dle EN 60529 
Rozměry: 280 x 160 x 135 mm 
Příslušenství: souprava pro meteorologickou stanici KNX Basic pro upevnění na roh a stožár, 
katal. č. MTN663992.

Souprava pro meteorologickou stanici KNX Basic pro upevnění na roh a stožár 

Typ Katal. č. 

 MTN663992
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KNX
 Binární vstupy/snímače

KNX snímač osvětlení a teploty 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN663991

Snímač zaznamenává intenzitu osvětlení a teplotu a vysílá tyto hodnoty na sběrnici. Obsahuje 
snímač teploty a snímač osvětlení. 

3 univerzální kanály pro jednotlivé úkoly nebo logické operace. Prahové hodnoty teploty  ■
a intenzity osvětlení v libovolné kombinaci. 
Kanál protisluneční ochrany pro řízení žaluzií/rolet. Objekty pro: prahovou hodnotu sou- ■
mraku, prahovou hodnotu intenzity osvětlení, řízení pohonu žaluzie/rolety, protisluneční 
automatiku, učení, zabezpečení
Automatická protisluneční ochrana. Automaticky řídí žaluzie/rolety v průběhu dne.  ■
Objekt „učení“. Pomocí tohoto objektu lze stiskem tlačítka změnit každou nastavenou  ■
prahovou hodnotu intenzity osvětlení.

Vhodné pro montáž na vnější zeď. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky. 
Spotřeba: max. 150 mW 
Snímače: 2
Rozsah měření teploty: - 25 °C až + 55 °C (±5 % nebo ±1 stupeň) 
Rozsah měření osvětlení: 1 až 100 000 luxů (±20% nebo ±5 luxů) 
Typ ochrany: IP 54 dle DIN EN 60529 pro vertikální instalaci s krytem 
Rozměry: 110 x 72 x 54 mm
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KNX
 Binární vstupy/snímače

Meteorologická stanice REG-K/čtyřnásobná 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN682991

Meteorologická stanice zaznamenává a zpracovává signály z analogových snímačů, jako jsou 
rychlost větru, intenzita osvětlení, soumrak, déšť a signál DCF-77. K přístroji lze připojit až čty-
ři analogové snímače a kombinovaný meteorologický snímač DCF-77 v libovolné kombinaci.
Ve spojení s analogovým vstupním modulem REG/čtyřnásobném, který je připojen pomocí 
samostatné sběrnice, je k dispozici 8 analogových vstupů.
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 

Pokud se použijí kombinované meteorologické snímače DCF-77, je možný výběr předem 
nakonfi gurovaných nastavení aplikačního softwaru.

Naměřené hodnoty jsou meteorologickou stanicí převedeny na 1 bytové / 2 bytové telegramy 
(hodnota EIS 6/5). To umožňuje sběrnicovým zařízením (vizualizační software, zobrazení 
naměřených hodnot) přístup k řídicím procesům, generovaným signálům nebo řízeným proce-
sům v závislosti na počasí. 
Parametrování se provádí pomocí nástroje ETS pro meteorologickou stanici.

Dvě limitní hodnoty na snímač (nikoli pro déšť)  ■
Možnost připojení několika snímačů rychlosti větru ■
Lze vyhodnocovat 14 signálů  ■
Vyhodnocení časového signálu DCF-77 (datum a čas)  ■
Astro funkce ■
Modul logických operací pro použití v akcích závislých na limitních hodnotách (i externí)  ■
Zastínění jednotlivých stran budovy ■
Monitorování signálů z kombinovaných snímačů za účelem následných ochranných opat- ■
ření 
Kontrola signálu o rychlosti větru za účelem následných ochranných opatření  ■
Selektivní stínění stran budovy (pro všechny 4 strany) s nastavením výchozí intenzity  ■
osvětlení, úhel otevření vůči slunci. 
Externí objekty pro změnu výchozí intenzity osvětlení, úhlu otevření a limitních hodnot  ■
Alarmový byte ■
Nepřetržité monitorování s hlášením na sběrnici ■

Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %) 
Analogové vstupy: 4
Proudové rozhraní: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
Napěťové rozhraní: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V 
Výstupy: DC 24 V, 100 mA 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Příslušenství: analogový vstupní modul REG/čtyřnásobný, katal. č. MTN682192. 
Kombinovaný meteorologický snímač DCF-77, katal. č. MTN663692. 
Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
 Binární vstupy/snímače

Kombinovaný meteorologický snímač DCF-77 

Typ Katal. č. 

černá  MTN663692

Kombinovaný meteorologický snímač obsahuje senzor rychlosti větru, snímač deště, snímač 
soumraku a tři snímače osvětlení (východ, jih, západ). S integrovaným DCF-77 přijímačem, 
vytápěním a otočnou anténou v úhlu 45°. Vhodné pro venkovní instalaci na zeď nebo na 
stožár.
Snímač je připojitelný k meteorologické stanici REG-K/čtyřnásobné. 
Data o počasí jsou vyhodnocována v meteorologické stanici. Nezbytné napájení zajišťuje 
meteorologická stanice s připojeným napájecím zdrojem REG. 
Napájecí zdroj: AC 24 V (+/- 15 %) 
Spotřeba: max. 600 mA (s vytápěním) 
Snímače: 6 
Rychlost větru: 1 ... 40 m/s (≤ 0,5 m/s) 
Osvětlení: 0 ... 110 000 luxů (+/- 10 %) 
Soumrak: 0 ... 250 luxů 
Typ ochrany: IP 65
Rozsah teplot: - 40 °C ... + 60 °C (nezamrzající) 
Způsob upevnění: Nosný držák 
Rozměry: 130x200 mm (š. x v.)

Časové spínací jednotky
Časový spínač roční REG-K/4/324

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN677129

Čtyřkanálový roční časový spínač řízený piezoelektrickou krystalovou jednotkou. Zařízení 
lze programovat ručně na samotném zařízení nebo na PC pomocí speciálního software. Se 
sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Po parametrizaci na PC jsou všechny spínací časy exportovány na paměťovou kartu, která je 
k dispozici jako příslušenství, a odtud přeneseny do jednoho nebo několika časových spínačů.

324 pevných spínacích časů, volitelně pro denní a týdenní povely, povely pro konkrétní dny,  ■
nárazové povely 
1x spínací operace pro dovolenou/státní svátky  ■
10 týdenních programů na kanál pro dovolenou a státní svátky ■
Volné sestavování kanálů a bloků pro pracovní dny  ■
Manuální spínání je možné pomocí předvoleb a spínačů na zařízení  ■
Lze aktivovat náhodný program  ■
Je možný provoz s připojením na elektrickou síť  ■
Dostatečně vysoká rezerva napájení (baterie) ■
Řízeno piezoelektrickým krystalem  ■
Automatický přechod mezi letním a zimním časem ■

Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání, vysílání času a data, scény, priorita 
Provozní napětí: sběrnice, DC 24 V
Přesnost: ≤ ±1 s/den
Rezerva napájení: 1,5 roku při plném provozu. Zálohování dat v odpojeném stavu cca 40 let 
(EEPROM) 
Typ ochrany: IP 20 
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 105 mm 
Příslušenství: software Obelisk, katal. č. MTN615034. Paměťová karta pro časový spínač 
roční, katal. č. MTN668092..

Sy
st

em
K

N
X

237



KNX
 Binární vstupy/snímače

Časový spínač roční REG-K/4/324 DCF-77 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN677029

Čtyřkanálový roční časový spínač s napájecí jednotkou a integrovaným DCF přijímačem. 
Zařízení doplňuje anténa DCF-77 pro rádiem řízenou synchronizaci času. Čas a datum mohou 
být výsílány na sběrnici. Zařízení lze programovat ručně na samotném zařízení nebo na PC 
pomocí speciálního software. Se sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. Po parametrizaci 
na PC jsou všechny spínací časy exportovány na paměťovou kartu, která je k dispozici jako 
příslušenství, a odtud přeneseny do jednoho nebo několika časových spínačů.

324 pevných spínacích časů, volitelně pro denní a týdenní povely, povely pro konkrétní dny,  ■
nárazové povely 
1x spínací operace pro dovolenou/státní svátky  ■
10 týdenních programů na kanál pro dovolenou a státní svátky ■
Volné sestavování kanálů a bloků pro pracovní dny  ■
Manuální spínání je možné pomocí předvoleb a spínačů na zařízení  ■
Lze aktivovat náhodný program  ■
Dostatečně vysoká rezerva napájení (baterie) ■
Automatický přechod mezi letním a zimním časem  ■
Je možná automatická synchronizace času pomocí DCF ■

Funkce softwaru KNX: spínání, stmívání, vysílání času a data, scény, priorita 
Provozní napětí: sběrnice, DC 24 V
AC 230 V ±10%, 50–60 Hz pro anténu
Přesnost: ≤ ±1 s/den
Rezerva napájení: 1,5 roku při plném provozu. Zálohování dat v odpojeném stavu cca 40 let 
(EEPROM) 
Typ ochrany: IP 20 
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 105 mm 
Příslušenství: anténa DCF-77, katal. č. MTN668091. Software Obelisk, katal. č. MTN615034. 
Paměťová karta pro časový spínač roční, katal. č. MTN668092. 

KNX hodiny REG-K 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN677290

Hodiny vysílají na sběrnici čas a datum a lze je provozovat s anténou DCF-77 nebo bez ní. 
Automatický přechod mezi letním a zimním časem (lze vypnout) ■
Vlastní nastavitelné pravidlo pro přechod ■
Data lze vysílat periodicky nebo na vyžádání  ■
Lithiová baterie: v případě ztráty napájení ze sběrnice zůstává čas nezměněn  ■

Přesnost: 1 s/den, aplikace umožňuje dodatečné seřízení 
Rezerva napájení: 10 let
Délka kabelu antény: max. 100 m
Typ ochrany: IP 20
Směrnice EK: směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS a směrnice EMC 89/336/EHS 
Šířka zařízení: 2 moduly = cca 36 mm 
Příslušenství: anténa DCF-77, katal. č. MTN668091.
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KNX
 Binární vstupy/snímače

Anténa DCF-77 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN668091

Anténa pro přijímání přesného času pomocí rádiového signálu. Anténa by měla být připojena 
k časovému ročnímu spínači REG-K/4/324 DCF-77.
Typ ochrany: IP 65
S nosným držákem.

Software OBELISK 

Typ Katal. č. 

 MTN615034

Software pro pohodlné zadávání spínacích časů pro časové roční spínače REG-K/4/324 
na PC. S adaptérem pro sériové rozhraní k nahrání programu na paměťovou kartu. 
Požadavky na systém: IBM kompatibilní, 386 nebo vyšší, Windows 95, 98 
S adaptérem a paměťovou kartou.

Paměťová karta pro časové spínače roční 

Typ Katal. č. 

 MTN668092

Paměťová karta EEPROM pro 324 spínacích časů pro programování časového ročního spína-
če REG-K/4/324. Program, který software vytvoří, je nahrán na paměťovou kartu a lze jej poté 
importovat do jednoho nebo několika časových ročních spínačů. 
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KNX
Spínací akční členy 

Spínací akční členy
Spínací akční člen, pro zapuštěnou montáž/230/16 

Typ Katal. č. 

Polar  MTN629993

Pro spínání zátěže pomocí spínacího kontaktu. S integrovanou sběrnicovou spojkou a šrou-
bovými svorkami. Zařízení je připojeno na sbernici pomocí sběrnicové svorky. Akční člen lze 
zabudovat do stropní objímky 47 mm s hákem nebo do zapuštěné instalační krabice. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro 
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, 
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace 
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku 
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu. 
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Jmenovitý proud: 16 A, ohmická zátěž 10 A, cosφ = 0,6 
Jmenovitý výkon:
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 2700 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1700 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1000 VA s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 μF
Se sběrnicovou svorkou.

Spínací akční člen REG-K/2x230/10 s manuálním ovládáním 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649202

Pro nezávislé spínání až 2 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S 
integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Pro každý spínaný výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 2000 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1700 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 μF 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG-K/2x230/16 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN647393

Pro nezávislé spínání 2 zátěží pomocí spínacích kontaktů. S integrovanou sběrnicovou spoj-
kou a šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Každý spínaný výstup 230 V 
lze ovládat pomocí manuálního přepínače.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signali-
zuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro 
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, 
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace 
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku a 
obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu. 
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG-K/2x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN647395

Pro nezávislé spínání 2 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu detekci 
proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze ovlá-
dat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová 
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového 
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: Chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. Čítač el. 
energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. Funkce 
blikání.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA, s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Detekce zátěžového proudu: 
Rozsah detekce: 0,1 A až 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC) 
Přesnost detekce: +/- 8% příslušné hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA 
Kmitočet: 50/60 Hz
Jakost: 100 mA 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG-K/4x230/10 s manuálním ovládáním 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649204

Pro nezávislé spínání až 4 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Pro každý spínaný výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 2000 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1700 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 μF 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG-K/4x230/16 s manuálním ovládáním 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN647593

Pro nezávislé spínání 4 zátěží pomocí spínacích kontaktů. S integrovanou sběrnicovou spoj-
kou a šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Každý spínaný výstup 230 V 
lze ovládat pomocí manuálního přepínače.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signali-
zuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro 
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, 
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace 
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku a 
obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG-K/4x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN647595

Pro nezávislé spínání 4 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu detekci 
proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze ovlá-
dat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová 
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového 
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. Čítač el. 
energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. Funkce 
blikání.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Pro každý spínaný kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA, s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Detekce zátěžového proudu: 
Rozsah detekce: 0,1 A až 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC) 
Přesnost detekce: +/- 8% příslušné hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA 
Kmitočet: 50/60 Hz
Jakost: 100 mA
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG-K/8x230/6 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN646808

Pro nezávislé spínání 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. S integrovanou sběrnicovou spoj-
kou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signali-
zuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro 
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, 
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace 
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku a 
obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu. 
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 6 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 1380 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1380 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1000 VA 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 6 A, max. 105 μF 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG-K/8x230/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649208

Pro nezávislé spínání až 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Pro každý spínaný výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 2000 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1700 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 μF 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG-K/8x230/16 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN647893

Pro nezávislé spínání 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Každý spínaný výstup 230 V lze 
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na 
lišty DIN EN 50022. 
Zařízení je připojeno do elektrické sítě pomocí šroubových svorek; každá druhá svorka L je 
vnitřně přemostěna. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. 
Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro 
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, 
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace 
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku 
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG-K/8x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN647895

Pro nezávislé spínání 8 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu detekci 
proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze ovlá-
dat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová 
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového 
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: Chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. Čítač el. 
energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. Funkce 
blikání.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Pro každý spínaný kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA, s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Detekce zátěžového proudu: 
Rozsah detekce: 0,1 A až 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC) 
Přesnost detekce: +/- 8% příslušné hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA 
Kmitočet: 50/60 Hz
Jakost: 100 mA
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Spínací akční člen REG-K/12x230/10 s manuálním ovládáním 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649212

Pro nezávislé spínání až 12 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Funkce spínacích kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný stav po za-
vedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťového osvět-
lení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přerušova-
ného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce blokování, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Externí pomocné napětí (volitelné): AC 110–240 V, 50–60 Hz, max. 2 VA 
Pro každý spínaný výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 2000 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1700 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 μF 
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 108 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu. 
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KNX
Spínací akční členy

Spínací akční člen REG-K/12x230/16, s manuálním ovládáním 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN648493

Pro nezávislé spínání 12 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Každý spínaný výstup 230 V lze 
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou. 
Zařízení je připojeno do elektrické sítě pomocí šroubových svorek; každé druhé propojení L 
je vnitřně přemostěno. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběr-
nicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu 
po nahrání aplikačního programu. 
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce zpoždění pro 
každý kanál, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
upozornění před vypnutím pomocí přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, 
blokování a pomocné logické operace nebo prioritní ovládání, scény, funkce zpětné informace 
o stavu pro každý kanál, centrální funkce, komplexní parametrizace pro případ výpadku 
a obnovení sběrnicového napětí, parametrizovatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Pro každý spínaný kontakt: 
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Šířka zařízení: 12 modulů = cca 216 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu. 

Spínací akční člen REG-K/12x230/16 s manuálním ovládáním a detekcí proudu 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN648495

Pro nezávislé spínání 12 zátěží pomocí spínacích kontaktů. Akční člen má integrovánu de-
tekci proudu, která měří zátěžový proud na každém kanálu. Každý spínaný výstup 230 V lze 
ovládat pomocí manuálního přepínače. S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová 
lišta není nutná. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního pro-
gramu. Zátěž je připojena pomocí šroubových svorek.
Funkce softwaru KNX: provoz jako rozpínací nebo spínací kontakt, funkce schodišťového 
osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí přeru-
šovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, funkce zpoždění, scény, logické funkce, 
blokování nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu, stav, centrální funkce se 
zpožděním, parametrizace pro případ výpadku a obnovení sběrnicového napětí, parametrizo-
vatelný stav po zavedení aplikačního programu.
Funkce detekce proudu: Chování při překročení/nedosažení prahové hodnoty. Čítač el. 
energie, provozní čítač a čítač počtu sepnutí, každý s monitorováním limitní hodnoty. Funkce 
blikání.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Pro každý spínaný kontakt:
Jmenovitý proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 3600 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 2500 VA, s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 16 A, max. 200 μF 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Detekce zátěžového proudu: 
Rozsah detekce: 0,1 A až 16 A (efektivní sinusová hodnota nebo DC) 
Přesnost detekce: +/- 8% příslušné hodnoty proudu (sinusové) a +/- 100 mA 
Kmitočet: 50/60 Hz
Jakost: 100 mA
Šířka zařízení: 12 modulů = cca 216 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.Sy
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KNX
Žaluziové/spínací akční členy

Žaluziové/spínací akční členy
Žaluziový/spínací akční člen REG-K/8x/16x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649908

Pro nezávislé řízení až 8 pohonů žaluzií/rolet nebo pro spínání až 16 zátěží pomocí spínacích 
kontaktů. Funkce žaluziových nebo spínacích kanálů je volně konfi gurovatelná. Všechny 
žaluziové/spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou 
spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX: 
Funkce žaluziového akčního členu: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. 
Alarm špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. Scény. 
Funkce stavu a zpětné informace o stavu. 
Funkce spínacího akčního členu: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný 
stav po zavedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťo-
vého osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí 
přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce 
blokování, logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý 
kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Externí pomocné napětí (volitelné): AC 110–240 V, 50–60 Hz, max. 2 VA 
Pro každý žaluziový výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Pro každý spínaný výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 2000 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1700 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 μF 
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 144 mm 
Poznámka: žaluziový/spínací akční člen nelze použít spolu s automatickými funkcemi, 
žajišťujícími závislosti na počasí, kombinovaného meteorologického snímače DCF-77, katal. 
č. MTN663692. Pokud tyto funkce požadujete, použijte žaluziové akční členy, výrobky číslo 
MTN6498xx. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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Žaluziový/spínací akční člen REG-K/12x/24x/10 s manuálním ovládáním 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649912

Pro nezávislé řízení až 12 pohonů žaluzií/rolet nebo pro spínání až 24 zátěží pomocí spína-
cích kontaktů. Funkce žaluziových nebo spínacích kanálů je volně konfi gurovatelná. Všechny 
žaluziové/spínané výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou 
spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluziového akčního členu: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. 
Alarm špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. Scény. 
Funkce stavu a zpětné informace o stavu. 
Funkce spínacího akčního členu: provoz jako rozpínací/spínací kontakt, parametrizovatelný 
stav po zavedení aplikačního programu, funkce zpoždění pro každý kanál, funkce schodišťo-
vého osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, upozornění před vypnutím pomocí 
přerušovaného spínání pro funkci schodišťového osvětlení, scény, centrální funkce, funkce 
blokování, logické operace nebo prioritní ovládání, funkce zpětné informace o stavu pro každý 
kanál.
Napájecí zdroj:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz
Externí pomocné napětí (volitelné): AC 110–240 V, 50–60 Hz, max. 2 VA 
Pro každý žaluziový výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Pro každý spínaný výstup: 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6 
Žárovková svítidla: AC 230 V, max. 2000 W 
Halogenová svítidla: AC 230 V, max. 1700 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 1800 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 1000 W s paralelní kompenzací 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, max. 105 μF 
Šířka zařízení: 12 modulů = cca 216 mm 
Poznámka: žaluziový/spínací akční člen nelze použít spolu s automatickými funkcemi, 
žajišťujícími závislosti na počasí, kombinovaného meteorologického snímače DCF-77, katal. 
č. MTN663692. Pokud tyto funkce požadujete, použijte žaluziové akční členy, výrobky číslo 
MTN6498xx. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Žaluziové/spínací akční členy

Žaluziové akční členy 
Žaluziový akční člen REG-K/2x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649802

Pro nezávislé řízení 2 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Rozlišené funkce 
blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky 
a lamel. Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu. 
Pro každý žaluziový/roletový výstup: 
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Žaluziový akční člen REG-K/4x24/6 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN648704

Pro nezávislé řízení 4 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Rozlišené funkce 
blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky 
a lamel. Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu.
Pro každý žaluziový/roletový výstup: 
Jmenovité napětí: DC 24 V ±10 % 
Jmenovitý proud: 6 A
Typy zátěží: stejnosměrné pohony 24 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu. 

Žaluziový akční člen REG-K/4x/6 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN646704

Pro nezávislé řízení 4 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). S integrovanou sběrnicovou 
spojkou a zásuvnými šroubovými svorkami. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED signali-
zuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu.
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Alarmy špatných 
povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. Scény. Automatické funkce. 
Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu.
Pro každý žaluziový/roletový výstup:
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Jmenovitý proud: 6 A, cosφ = 0,6 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Žaluziové/spínací akční členy 

Roletový akční člen REG-K/4x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649704

Pro nezávislé řízení 4 pohonů rolet. Funkce roletových kanálů je volně konfi gurovatelná. 
Všechny roletové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S integrovanou sběrnicovou 
spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce rolet: doba běhu, doba nečinnosti. Rozlišené funkce blokování a alarmy špatných 
povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky. Scény. Manuální/automatický režim. 
Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu. 
Pro každý roletový výstup: 
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Žaluziový akční člen REG-K/4x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649804

Pro nezávislé řízení 4 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. 
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Rozlišené funkce 
blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. 
Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu. 
Pro každý žaluziový/roletový výstup: 
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Žaluziový akční člen REG-K/8x/10 s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649808

Pro nezávislé řízení 8 pohonů stínící techniky (žaluzií/rolet). Funkce žaluziových kanálů je 
volně konfi gurovatelná. Všechny žaluziové výstupy lze ovládat manuálně pomocí tlačítek. S 
integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zobrazení stavu 
kanálů pomocí LED. Zelená LED signalizuje připravenost k provozu. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce žaluzií/rolet: typ žaluzií, doba běhu, doba nečinnosti, interval kroku. Rozlišené funkce 
blokování a alarmy špatných povětrnostních podmínek. Osmibitové polohování výšky a lamel. 
Scény. Manuální/automatický režim. Rozlišení funkcí stavu a zpětné informace o stavu. 
Pro každý žaluziový/roletový výstup: 
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6 
Motorová zátěž: AC 230 V, max. 1000 W
Externí pomocné napětí (volitelné): AC 110–240 V, 50–60 Hz, max. 2 VA
Šířka zařízení: 8 modulů = cca 114 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Sy
st

em
K

N
X

250



KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Stmívací akční členy 
Stmívací akční člen REG-K/2x230/300 W 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN646630

AC 230 V, 50 Hz
Pro spínání a stmívání žárovkových svítidel a stmívatelných vinutých transformátorů (odporo-
vá / induktivní zátěž). 
(Fázové řízení)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, zásuvnými šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu 
a přetížení a funkcí soft-start (plynulý start) na ochranu světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty 
DIN EN 50022.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky, datová lišta není nutná. Zelená LED stálým 
svitem signalizuje připravenost k provozu po nahrání aplikačního programu a blikáním přetíže-
ní jednoho nebo obou kanálů.
Funkce softwaru KNX: chování při startu, funkce pamatování, rychlost stmívání, vypínání 
pomocí relativního stmívání, konfi gurovatelná minimální intenzita osvětlení a parametrizova-
telné chování při výpadku/obnově sběrnicového napětí.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50 Hz 
Jmenovitý výkon/kanál: max. 300 W/VA 
Minimální zátěž: 25 W/VA
Ochrana proti zkratu: pomocí pojistky 
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 108 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Univerzální stmívací akční člen REG-K/230/1000 W 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649310

AC 230 V, 50–60 Hz
Pro spínání a stmívání žárovkových svítidel, VN halogenových svítidel a NN halogenových 
svítidel pomocí stmívatelných vinutých transformátorů nebo elektronických transformátorů. 
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou 
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (plynulý start) na ochranu 
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace 
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní 
zátěže připojit nelze. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: stmívání prostřednictvím KNX/EIB, rozšiřující jednotky/vstupy na 
zařízení, různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamatování, zpoždění 
zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, logické 
operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu, paramet-
rizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Jmenovité napětí: AC 220–230 V, 50/60 Hz 
Jmenovitý výkon: max. 1000 W/VA
20 W minimální zátěž (odporová)
50 VA minimální zátěž (odporová/induktivní/kapacitní) 
Vstup (provoz rozšiřující jednotky): AC 230 V, 50/60 Hz (stejná fáze jako stmívaný kanál) 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Provoz rozšiřující jednotky: S mechanickými tlačítky (spínací kontakt). 
S rozšiřujícími TELE mechanismy, katal. č. MTN573998. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Univerzální stmívací akční člen REG-K/230/500 W 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649350

AC 230 V, 50–60 Hz
Pro spínání a stmívání žárovkových svítidel, VN halogenových svítidel a NN halogenových 
svítidel pomocí stmívatelných vinutých transformátorů nebo elektronických transformátorů. 
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou 
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (plynulý start) na ochranu 
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace 
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní 
zátěže připojit nelze. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: stmívání prostřednictvím KNX/EIB, rozšiřující jednotky/vstupy na 
zařízení, různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamatování, zpoždění 
zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, logické 
operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu, paramet-
rizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Jmenovité napětí: AC 220–230 V, 50/60 Hz 
Jmenovitý výkon/kanál: max. 500 W/VA
20 W minimální zátěž (odporová)
50 VA minimální zátěž (odporová/induktivní/kapacitní) 
Vstup (provoz rozšiřující jednotky): AC 230 V, 50/60 Hz (stejná fáze jako stmívaný kanál) 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Provoz rozšiřující jednotky: S mechanickými tlačítky (spínací kontakt). 
S rozšiřujícími TELE mechanismy, katal. č. MTN573998. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Univerzální stmívací akční člen REG-K/2x230/300 W 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649330

AC 230 V, 50–60 Hz
Pro spínání a stmívání žárovkových svítidel, VN halogenových svítidel a NN halogenových 
svítidel pomocí stmívatelných vinutých transformátorů nebo elektronických transformátorů. 
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou 
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (plynulý start) na ochranu 
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace 
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní 
zátěže připojit nelze. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: stmívání prostřednictvím KNX/EIB, rozšiřující jednotky/vstupy na 
zařízení, různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamatování, zpoždění 
zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, logické 
operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu, paramet-
rizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Jmenovité napětí: AC 220–230 V, 50/60 Hz 
Jmenovitý výkon/kanál: max. 300 W/VA
20 W minimální zátěž (odporová)
50 VA minimální zátěž (odporová/induktivní/kapacitní) 
Vstup (provoz rozšiřující jednotky): AC 230 V, 50/60 Hz (stejná fáze jako stmívané kanály) 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm
Provoz rozšiřující jednotky: S mechanickými tlačítky (spínací kontakt). 
S rozšiřujícími TELE mechanismy, katal. č. MTN573998. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Univerzální stmívací akční člen REG-K/4x230/150 W 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN649315

AC 230 V, 50–60 Hz
Pro spínání a stmívání žárovkových svítidel, VN halogenových svítidel a NN halogenových 
svítidel pomocí stmívatelných vinutých transformátorů nebo elektronických transformátorů. 
(Fázové řízení a vyrovnání)
S integrovanou sběrnicovou spojkou, šroubovými svorkami, ochranou proti zkratu, ochranou 
proti provozu naprázdno a nadměrné teplotě a s funkcí soft-start (plynulý start) na ochranu 
světelných zdrojů. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Stmívací akční člen automaticky rozpoznává připojenou zátěž. Připojit lze také kombinace 
odporové a induktivní, nebo odporové a kapacitní zátěže. Kombinace induktivní a kapacitní 
zátěže připojit nelze. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
Funkce softwaru KNX: stmívání prostřednictvím KNX/EIB, rozšiřující jednotky/vstupy na 
zařízení, různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamatování, zpoždění 
zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí nebo bez ní, 
scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, logické 
operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu, paramet-
rizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Jmenovité napětí: AC 220–230 V, 50/60 Hz 
Jmenovitý výkon/kanál: max. 150 W/VA
20 W minimální zátěž (odporová)
50 VA minimální zátěž (odporová/induktivní/kapacitní) 
Vstup (provoz rozšiřující jednotky): AC 230 V, 50/60 Hz (stejná fáze jako stmívané kanály) 
Šířka zařízení: 6 modulů = cca 105 mm
Provoz rozšiřující jednotky: S mechanickými tlačítky (spínací kontakt). 
S rozšiřujícími TELE mechanismy, katal. č. MTN573998. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.

Řídicí jednotky 0–10 V
Řídicí jednotka 0–10 V REG-K/jednonásobná, s manuálním ovládáním

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN647091

Pro připojení zařízení s rozhraním 0–10 V do KNX. S integrovanou sběrnicovou spojkou a 
šroubovými svorkami (230 V) nebo zásuvnými šroubovými svorkami (0–10 V). Spínaný výstup 
230 V lze ovládat pomocí manuálního přepínače. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Funkce softwaru KNX: různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pamato-
vání, zpoždění zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí 
nebo bez ní, scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu, 
parametrizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínací kontakt: pro spínání elektronických předřadníků/transformátorů 
Spínací napětí: AC 230 V
Spínací proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Spínaný výkon: AC 230 V, 3600 W, cosφ = 1 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 3600 W, 200 μF 
Halogenová svítidla: AC 230 V, 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 5000 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 2500 VA, s paralelní kompenzací 
Rozhraní 0–10 V: pro řízení elektronických předřadníků/transformátorů 
Rozsah napětí: DC 0–10 V 
Šířka zařízení: 2,5 modulu = cca 45 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
 Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Řídicí jednotka 0–10 V REG-K/trojnásobná, s manuálním ovládáním 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN646991

Pro připojení zařízení s rozhraním 0–10 V do KNX. S integrovanou sběrnicovou spojkou a 
šroubovými svorkami (230 V) nebo zásuvnými šroubovými svorkami (0–10 V). Každý spínaný 
výstup 230 V lze ovládat pomocí manuálního přepínače. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Funkce softwaru KNX: Různé křivky a rychlosti stmívání, stejný čas stmívání, funkce pama-
tování, zpoždění zapnutí/vypnutí, funkce schodišťového osvětlení s funkcí manuálního vypnutí 
nebo bez ní, scény (lze vyvolat až osm uložených hodnot intenzity osvětlení), centrální funkce, 
logické operace nebo prioritní ovládání, funkce blokování, funkce zpětné informace o stavu, 
parametrizovatelné chování při obnovení sběrnicového napětí.
Spínací kontakt: pro spínání elektronických předřadníků/transformátorů 
Spínací napětí: AC 230 V
Spínací proud: 16 A, cosφ = 0,6 
Spínaný výkon: AC 230 V, 3600 W, cosφ = 1 
Kapacitní zátěž: AC 230 V, 3600 W, 200 μF 
Halogenová svítidla: AC 230 V, 2500 W 
Zářivková svítidla: AC 230 V, max. 5000 W, nekompenzované
AC 230 V, max. 2500 VA, s paralelní kompenzací 
Rozhraní 0–10 V: pro řízení elektronických předřadníků/transformátorů 
Rozsah napětí: DC 0–10 V 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu. 

Další akční členy 
Analogový akční člen REG-K/čtyřnásobný 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN682291

Výstupní kanály lze parametrizovat pro různé proudové a napěťové signály pro řízení různých 
analogových regulačních proměnných (např. servomotorů). Akční člen má čtyři analogové 
výstupy. Ve spojení s rozšiřujícím modulem analogového akčního členu REG/čtyřnásobného, 
který je připojen pomocí samostatné sběrnice, je k dispozici 8 analogových výstupů.
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022.
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná.
S kontrolou kontinuity proudových výstupů. 
Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %) 
Analogové výstupy: 4
Proudové signály: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
Napěťové signály: 0 ... 1 V, 0 … 10 V 
Kontrola kontinuity: 4 ... 20 mA
Výstupy: DC 24 V, 100 mA (celkem) 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Příslušenství: analogový akční člen modul REG/čtyřnásobný, katal. č. MTN682292. 
Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529. 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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KNX
Stmívací akční členy/řídicí jednotky

Analogový akční člen modul REG-K/čtyřnásobný 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN682292

Rozšiřující modul k rozšíření analogového akčního členu REG-K/čtyřnásobného ze 4 na 8 
analogových výstupů. Připojení je provedeno pomocí samostatné sběrnice. Výstupní kanály 
lze nezávisle parametrizovat pro různé proudové a napěťové signály pro řízení různých regu-
lačních proměnných (např. servomotorů). 
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Pomocné napětí: AC 24 V (+/-10 %) 
Analogové výstupy: 4 
Proudové signály: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
Napěťové signály: 0 ... 1 V, 0,. 10 V (DC) 
Kontrola kontinuity: 4 ... 20 mA 
Výstupy: DC 24 V, 100 mA (celkem) 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Příslušenství: Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A, katal. č. MTN663529. 
S propojkou samostatné sběrnice.
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KNX
Ovládací a zobrazovací zařízení

Ovládací a zobrazovací zařízení 
Dotykový panel IP 10“ 

Typ Katal. č. 

  hliník lesklý  MTN683090

Dotykový panel IP 10“ se používá pro vizualizaci aktuálních stavů a ovládání funkcí budovy. 
Ovládá se interaktivně pomocí TFT displeje citlivého na dotyk.
Jako operační systém jsou nainstalovány Windows CE. S tímto standardem lze řešení, jako 
jsou správa dat, webové funkce, funkce klient/server a síťové funkce, nakonfi gurovat snadno 
a rychle. 
Pomocí volitelného vizualizačního software lze dotykový panel IP 10“ naprogramovat pro 
vizualizované, interaktivní ovládání funkcí budovy. 
Dotykový panel IP 10“ poskytuje rozhraní LAN (10/100 Mbit/s), RS 232 a USB. USB rozhraní 
je vepředu za krycím rámečkem. Pro připojení dotykového panelu IP 10“ do KNX lze použít 
zásuvný modul KNX. 
Vzhledem k jeho plochému provedení v krabici pro zapuštěnou montáž jej lze použít v rozsa-
hu od aplikací pro domácnost až po účelové aplikace. 
Funkce softwaru KNX: konfi gurace pomocí konfi guračního nástroje TP VISU. 
Velikost displeje: 10,4“ (24,4 cm) 
Rozlišení: 800 x 600 pixelů, SVGA 
Typ displeje: TFT, resistive touch technologie 
Zobrazované barvy: > 65000 
Napájecí napětí: DC 24 V 
Spotřeba energie: < 20 W 
RAM: 128 MB 
Záloha dat: pomocí baterie 
Provozní teplota prostředí: 5°C až 40°C 
Typ ochrany: IP 20 
Rozměry rámečku: 224,7x277,5x12 mm (v. x š. x h.) 
Otvor: 157,4x210,2 mm (v. x š.) 
Příslušenství: KNX/EIB modul pro dotykový panel IP 10“, katal. č. MTN683093. 
Skleněný rámeček pro dotykový panel IP 10“, katal. č. MTN6489960. 
Montážní krabice pro zapuštěnou montáž pro dotykový panel IP 10“, katal. č. MTN683091. 
Montážní krabice do duté zdi pro dotykový panel IP 10“, katal. č. MTN683092. 
Poznámka: konfi gurační software je dostupný na Internetu. 
S rámečkem, provedení M-Plan, hliník. 

KNX/EIB modul pro dotykový panel IP 10“ Skleněný rámeček pro dotykový panel 
IP 10“

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

 MTN683093     Diamond Silver  MTN489960

Zásuvný modul pro připojení dotykového 
panelu IP do KNX. 

Typ M-Plan. 
Dekorativní rámeček pro dotykový panel IP 
10“. 
Rozměry: 228,6x281,4x13,5 mm (v. x š. x h.)

Montážní krabice pro zapuštěnou montáž 
pro dotykový panel IP 10“

Montážní krabice do duté zdi pro dotykový 
panel IP 10“

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

 MTN683091  MTN683092

Pro zapuštěnou instalaci dotykového panelu 
IP 10“. 
Rozměry: 208x238x68 mm (v. x š. x h.) 

Pro instalaci dotykového panelu IP 10“ do 
duté zdi. 
Rozměry: 205x235x72 mm (v. x š. x h.)
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KNX
Jednotky pro řízení teploty 
v místnosti

Zařízení pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých 
místnostech

Multifunkční tlačítkový panel, dvounásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti 

Typ Katal. č. 

   Polar  MTN627319

    Active  MTN627325

  Antracit  MTN623214

  Aluminium  MTN623260

Aplikační modul pro System M. 
Multifunkční tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu a stavu 
a polem pro umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX: 
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0..100 % nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy  ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí 
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Ochranný kryt proti omítce, System M, katal. č. MTN627591... 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm 
a jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Šroubek na ochranu proti demontáži.

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel s jednot-
kou řízení teploty místnosti 

Typ Katal. č. 

 MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. s LED a tlačítkem pro programování.
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou.
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KNX
Jednotky pro řízení teploty 
v místnosti

Multifunkční tlačítkový panel, čtyřnásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti a IR 
přijímačem 

Typ Katal. č. 

   Polar  MTN634619

    Active  MTN634625

  Antracit  MTN633614

  Aluminium  MTN633660

Aplikační modul pro System M.
Multifunkční tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu a stavu a polem 
pro umístění štítku. Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem.
S integrovaným piezoelektrickým bzučákem pro signalizaci alarmových stavů a IR přijímačem. 
Všechny funkce příslušných tlačítek lze ovládat pomocí dálkového ovládání IR Distance. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy  ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Vysílač: dálkové ovládání IR Distance, katal. č. MTN570222. 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm 
a jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Se šroubkem proti nežádoucí manipulaci, samolepicí štítek, příčka kryjící IR přijímač.

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel s jednot-
kou řízení teploty místnosti

Typ Katal. č. 

 MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. S LED a tlačítkem pro programování. 
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou.Sy
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KNX
Jednotky pro řízení teploty 
v místnosti

Rámeček M-Smart, dvounásobný, 
bez středového můstku

Rámeček M-Plan, dvounásobný, 
bez středového můstku

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

   Polar  MTN478819    Polar  MTN515819

    Active  MTN478825     Active  MTN515825

  Antracit  MTN488814

  Aluminium  MTN488860

Rámeček M-Plan sklo, dvounásobný, 
bez středového můstku

Rámeček M-Plan kov, dvounásobný, 
bez středního můstku

Typ Katal. č. Typ Katal. č. 

  Brilliant White  MTN487819   Platinum Silver  MTN475860

  Onyx Black  MTN487803   Chrom  MTN475839

    Diamond Silver  MTN487860  Rhodium Gray  MTN475814

  Sapphire Blue  MTN487878

    Ruby Red  MTN487806

    Mahagony 
Brown  MTN487815

Rámeček M-Star, dvounásobný, bez středového můstku 

Typ Katal. č. 

    Satin Silver /
Polar   MTN466819

    Satin Silver /
Antracit   MTN466814

    Chrom / Polar   MTN476819

    Chrom / 
Antracit   MTN476814

    Brass / Polar   MTN486819

    Brass / Antracit   MTN486814
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KNX
Jednotky pro řízení teploty 
v místnosti

 
Multifunkční tlačítkový panel, dvounásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN628719

  Aluminium  MTN628760

  Stainless Steel  MTN628746

Pro Artec, Antique. 
Multifunkční tlačítkový panel se čtyřmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu pomocí modré 
LED, čtyřmi modrými stavovými LED, které lze spínat odděleně a polem pro umístění štítku. 
Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX: 
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy  ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí 
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Ochranný kryt proti omítce, Artec, Antique, katal. č. MTN628091... 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm a 
jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Šroubek na ochranu proti demontáži. S ochranným krytem proti omítce.

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel s jednot-
kou řízení teploty místnosti 

Typ Katal. č. 

 MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. S LED a tlačítkem pro programování. 
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou
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Multifunkční tlačítkový panel, čtyřnásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti a IR 
přijímačem 

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN628819

  Aluminium  MTN628860

  Stainless Steel  MTN628846

Pro Artec. 
Multifunkční tlačítkový panel s osmi ovládacími tlačítky, signalizací provozu pomocí modré 
LED, osmi modrými stavovými LED, které lze spínat odděleně a polem pro umístění štítku. 
Signalizaci provozu lze použít také jako orientační světlo.
S jednotkou řízení teploty místnosti a displejem.
S integrovaným piezoelektrickým bzučákem pro signalizaci alarmových stavů a IR přijímačem. 
Všechny funkce příslušných tlačítek lze ovládat pomocí dálkového ovládání IR Distance. 
Jednotku řízení teploty místnosti lze použít pro vytápění a chlazení s plynule regulovatel-
nými KNX pohony ventilů nebo ke spínání spínacích a vytápěcích akčních členů. S bílým 
podsvíceným displejem pro zobrazení např. času, data, teploty a provozního režimu. Menu 
pro nastavení standardních provozních režimů, požadované hodnoty, pracovních/volných dnů, 
režimů displeje, času, spínacích časů a úrovně podsvícení displeje. 
Tlačítka lze volně parametrizovat jako tlačítkové páry nebo jako jednotlivá tlačítka. 
Funkce softwaru KNX:
Funkce multifunkčního tlačítkového panelu: 
Spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií (relativní nebo absolutní), hrany impulsu mohou 
spouštět jednobitové, dvoubitové nebo osmibitové telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlou-
hým stiskem), hrany impulsu s dvoubytovými telegramy (rozlišení mezi krátkým a dlouhým 
stiskem), osmibitový lineární regulátor, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování, 
časové ovládání se synchronizací, alarmové funkce, cyklické snímání hodnot externí teploty, 
řízení ventilátoru. 
Funkce jednotky řízení teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí
Provoz: menu
Příslušenství: štítkovací software, katal. č. MTN615022. 
Vysílač: dálkové ovládání IR Distance, katal. č. MTN570222. 
Poznámka: používá se k potisku běžných fólií (max. tloušťka 0,1 mm). 
Pro každé zařízení jsou potřebné pouze jedna plochá montážní krabice velikosti 60 mm 
a jedna KNX sběrnicová spojka pro zapuštěnou montáž. 
Se šroubkem proti nežádoucí manipulaci, samolepicí štítek, příčka kryjící IR přijímač.
S ochranným krytem proti omítce.

Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel s jednot-
kou řízení teploty místnosti 

Typ Katal. č. 

 MTN623299

Pro propojení sběrnice KNX a multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty 
místnosti pomocí aplikačního rozhraní.
Pro připevnění šroubky v instalační krabici velikosti 60 mm. 
Ploché provedení. S LED a tlačítkem pro programování. 
Montážní hloubka: 20 mm 
Se sběrnicovou svorkou. Sy
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Artec rámeček, 1.5-násobný 

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN481919

  Aluminium  MTN481960

  Stainless Steel  MTN481946

Rozměry: 80,5 x 111,7 mm (š. x v.)

KNX regulátor teploty místnosti, pro zapuštěnou montáž/PI, 
se čtyřnásobným tlačítkovým rozhraním

Typ Katal. č. 

   Polar  MTN616719

    Active  MTN616725

  Antracit  MTN616814

  Aluminium  MTN616860

Pro System M. 
Zařízení zahrnuje regulátor teploty místnosti a binární vstupy. V závislosti na provozním 
režimu, aktuální požadované hodnotě teploty a teplotě místnosti se do KNX odesílá regulační 
hodnota pro řídicí jednotku vytápění nebo chlazení. Teplota může být zaznamenávána inter-
ním nebo externím snímačem teploty, který musí být připojen k tlačítkovému rozhraní. 
Tlačítkové rozhraní generuje interní signální napětí pro připojení max. čtyř běžných tlačítek 
nebo beznapěťových kontaktů. Dva z těchto vstupů lze použít pro připojení nízkopříkonových 
LED. 
Funkce softwaru KNX: 
Funkce regulátoru teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí 
Provoz: nastavení požadované hodnoty lze upravovat pomocí regulačního kolečka v rámci 
jeho rozsahu; funkce tlačítka pro změnu provozního režimu lze parametrizovat/vypnout, ochra-
na ventilu, blokování regulátoru. 
Funkce tlačítkového rozhraní:
Spínání, stmívání, externí žaluzie, valuátor (poskytuje hodnotu, např. valuátor stmívání, rozši-
řující jednotka pro světelné scény s paměťovou funkcí nebo bez ní, valuátor teploty, valuátor 
intenzity osvětlení).
Tlačítkové rozhraní: až 4 vstupy, ze kterých 2 lze použít jako výstupy a jeden pro připojení 
vzdáleného snímače. 
Výstupní napětí: 5 V (SELV) 
Výstupní proud: max. 0,8 mA 
Max. délka kabelu: vstupy/výstupy max. 5 m, vzdálený snímač max. 50 m 
Příslušenství: vzdálený snímač pro KNX regulátor teploty místnosti, UP/PI, 
katal. č. MTN616790.
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KNX regulátor teploty místnosti, pro zapuštěnou montáž/PI, 
se čtyřnásobným tlačítkovým rozhraním

Typ Katal. č. 

  Polar  MTN616919

  Aluminium  MTN616960

   Stainless Steel 
lak  MTN616946

Pro Artec, Antique. 
Zařízení zahrnuje regulátor teploty místnosti a binární vstupy. V závislosti na provozním 
režimu, aktuální požadované hodnotě teploty a teplotě místnosti se do KNX odesílá regulační 
hodnota pro řídicí jednotku vytápění nebo chlazení. Teplota může být zaznamenávána inter-
ním nebo externím snímačem teploty, který musí být připojen k tlačítkovému rozhraní. 
Tlačítkové rozhraní generuje interní signální napětí pro připojení max. čtyř běžných tlačítek 
nebo beznapěťových kontaktů. Dva z těchto vstupů lze použít pro připojení nízkopříkonových 
LED. 
Funkce softwaru KNX: 
Funkce regulátoru teploty místnosti: 
Typ regulátoru: dvoustavová regulace, spojitá PI regulace, pulsní šířková modulace (PWM) 
Výstup: spojitý v rozsahu 0...100% nebo zapínání/vypínání 
Režim regulátoru:

vytápění s jedním výstupem regulátoru ■
chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
vytápění a chlazení s oddělenými výstupy regulátoru  ■
vytápění a chlazení s jedním výstupem regulátoru  ■
dvoustavové vytápění se 2 řídicími výstupy  ■
dvoustavové chlazení se 2 řídicími výstupy  ■

Provozní režimy: komfort, zvýšený komfort, pohotovostní režim, noční úsporný, ochrana proti 
mrazu/přehřátí 
Provoz: nastavení požadované hodnoty lze upravovat pomocí regulačního kolečka v rámci 
jeho rozsahu; funkce tlačítka pro změnu provozního režimu lze parametrizovat/vypnout, ochra-
na ventilu, blokování regulátoru. 
Funkce tlačítkového rozhraní:
Spínání, stmívání, externí žaluzie, valuátor (poskytuje hodnotu, např. valuátor stmívání, rozši-
řující jednotka pro světelné scény s paměťovou funkcí nebo bez ní, valuátor teploty, valuátor 
intenzity osvětlení).
Tlačítkové rozhraní: až 4 vstupy, ze kterých 2 lze použít jako výstupy a jeden pro připojení 
vzdáleného snímače.
Výstupní napětí: 5 V (SELV) 
Výstupní proud: max. 0,8 mA 
Max. délka kabelu: vstupy/výstupy max. 5 m, vzdálený snímač max. 50 m 
Příslušenství: vzdálený snímač pro KNX regulátor teploty místnosti, UP/PI, katal. č. 
MTN616790.

Vzdálený snímač pro KNX regulátor teploty místnosti, UP/PI

Typ Katal. č. 

černá  MTN616790

Snímač teploty pro měření teploty podlahy/místnosti.
Délka kabelu: 4 m (2 x 0,75 mm2)
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Akční člen pro fan-coil REG-K 

Typ Katal. č. 

světle šedá    MTN645094

Pro řízení vytápění, ventilace a klimatizace. Pro řízení ventilátorových konvektorů s až třemi 
rychlostmi, dále pro řízení trojstavových motorických pohonů (spojitá/pulsní šířková modulace) 
nebo dvoustavových termických pohonů. Akční člen podporuje dvoutrubkové a čtyřtrubkové 
systémy. 
Dva bezpotenciálové binární vstupy pro např. okenní kontakt a hladinový kontakt nádrže kon-
denzátu. Připojení jednorychlostních až trojrychlostních ventilátorů. Pro provoz akčního členu 
pro fan-coil lze použít multifunkční tlačítkový panel s jednotkou řízení teploty místnosti.
S integrovanou sběrnicovou spojkou. Pro instalaci na lišty DIN EN 60715. Sběrnice je připoje-
na pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Funkce softwaru KNX: 
Řízení ventilátoru: 
V automatickém režimu jsou rychlosti ventilátoru řízeny v závislosti na regulační hodnotě 
multifunkčního tlačítkového panelu. Tři rychlosti ventilátoru a automatický režim lze přepínat 
pomocí telegramu KNX/EIB. Ventilátor lze ovládat buď přímo, nebo pomocí vhodných akčních 
členů. Informace o rychlosti ventilátoru je možná pomocí příslušných objektů stavové zpětné 
vazby, např. stavová LED tlačítka. Rychlost ventilátoru, stejně jako automatický stav „(Auto)“ 
lze zobrazit na displeji multifunkčního tlačítkového panelu s jednotkou řízení teploty místnosti. 
Řízení ventilů:
Typ regulátoru: PI regulátor (PWM a spojitý).
Režim regulátoru: vytápění a/nebo chlazení se společnými nebo oddělenými výstupy ventilů. 
Provozní režimy: provozní režim je volen pomocí multifunkčního tlačítkového panelu s jed-
notkou řízení teploty místnosti.
Napájecí zdroj: AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz 
Spotřeba energie: max. 3 VA 
Výstupy: 3 bezpotenciálové kontakty (fan-coil), 2 polovodičové spínače (připojení ventilů) 
Spínaný výkon pro ventily: 0,5 A, AC 24V–230 V 
Spínaný výkon pomocného relé: 16 A 
Spínaný výkon relé ventilátoru: 8 A 
Vstupy: 2, max. délka kabelu 5 m 
Provoz: tlačítko pro volbu stupně rychlosti ventilátoru a režim vytápění/chlazení 
Zobrazení: 9 stavových LED
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Příslušenství: multifunkční tlačítkový panel s jednotkou řízení teploty místnosti, katal. č. 
MTN6232xx, MTN6273xx, MTN6336xx, MTN6346xx, MTN6287xx, MTN6288xx. 
Termoelektrický pohon ventilu 24 V, katal. č. MTN639126.

Akční člen topení REG-K/6x230/0,05 A 

Typ Katal. č. 

světle šedá     MTN645129

Pro ovládání termoelektrických pohonů ventilů pro vytápění nebo chlazení. Akční člen topení 
má 6 elektronických výstupů. Na každý výstup lze připojit až 4 pohony ventilů. Výstupy jsou 
buď spínány (1 bit) nebo aktivovány signálem PWM (1 byte). Každý výstup je chráněn proti 
přetížení a proti zkratu. 
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
Sběrnice je připojena pomocí sběrnicové svorky; datová lišta není nutná. 
Funkce softwaru KNX: doba trvání cyklu, zpětná informace o stavu, letní a zimní provoz, 
cyklické monitorování proměnných, blokování každého výstupu v nucené poloze, chování při 
výpadku a obnově sběrnicového napětí, informace o přetížení a zkratu, hlášení ztráty síťové-
ho napájení, společné hlášení poruch připojené ke všem ventilům, přenos největšího 
1 bytu hodnoty proměnné.
Jmenovité napětí: AC 230 V, 50–60 Hz 
Výstupy: 6, elektronické 
Jmenovitý proud: 0,05 A, odporový 
Spouštěcí proud: max. 1,5 A
Minimální zátěž na využitý výstup: 1 pohon ventilu
Počet pohonů ventilů: max. 4 na výstup 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Se sběrnicovou svorkou a krytem sběrnicového kabelu.
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Termoelektrický pohon ventilu 230 V

Typ Katal. č. 

Polar  MTN639125

Termoelektrický pohon ventilu pro otevírání a uzavírání ventilů. Pro dvoustavovou nebo PWM 
regulaci systémů vytápění, klimatizace a ventilace, regulace topných těles v jednotlivých míst-
nostech, řízení rezdělovačů topných okruhů, radiátorů, konvektorů, chladících stropů. Provoz 
zajišťuje akční člen topení REG-K/ 6x230/0,05 A nebo pokojový termostat (230 V) 
s dvoustavovým nebo PWM výstupem. 
Adaptéry ventilů umožňují kompatibilitu s různými ventily a rozdělovači topných okruhů. 

Funkce „první otevření“: Pohon je od výrobce nastaven do polohy „otevřen při odpojení  ■
napájení“. To umožňuje ovládat topení během hrubé stavby. 
Uzavřen při odpojení napájení  ■
Zobrazení stavu (otevřen, uzavřen, střední nastavení)  ■
Seřízení regulace  ■
Ochrana proti demontáži  ■
Zásuvný připojovací kabel  ■
Zásuvná montáž ■

Napájecí napětí: AC 230 V, 50/60 Hz 
Spouštěcí proud: max. 300 mA po max. 200 ms 
Provozní proud: 8 mA 
Spotřeba energie: 1,8 W
Zdvih: cca 4 mm 
Doba přeběhu: 45 s/mm 
Polohovací síla: 100 N 
Teplota cirkulujícího média: 0–100 °C 
Typ ochrany/třída ochrany: IP 54 / II, ve všech instalačních polohách 
Připojovací kabel: 1 m, 2x0,75 mm² PVC 
Rozměry: 60x44x61 mm (v. x š. x h.)

Termoelektrický pohon ventilu 24 V 

Typ Katal. č. 

Polar  MTN639126

Termoelektrický pohon ventilu pro otevírání a uzavírání ventilů. Pro dvoustavovou nebo PWM 
regulaci systémů vytápění, klimatizace a ventilace, regulace topných těles v jednotlivých míst-
nostech, řízení rezdělovačů topných okruhů, radiátorů, konvektorů, chladících stropů. Provoz 
zajišťuje akční člen pro fan-coil REG-K nebo pokojový termostat (24 V) s dvoustavovým nebo 
PWM výstupem. 
Adaptéry ventilů umožňují kompatibilitu s různými ventily a rozdělovači topných okruhů.

Funkce „první otevření“: Pohon je od výrobce nastaven do polohy „otevřen při odpojení  ■
napájení“. To umožňuje ovládat topení během hrubé stavby. 
Uzavřen při odpojení napájení ■
Zobrazení stavu (otevřen, uzavřen, střední nastavení)  ■
Seřízení regulace ■
Ochrana proti demontáži  ■
Zásuvný připojovací kabel  ■
Zásuvná montáž ■

Napájecí napětí: AC/DC 24 V +20 %/-10 %, 0–60 Hz 
Spouštěcí proud: max. 250 mA po max. 2 min. 
Provozní proud: 75 mA 
Spotřeba energie: 1,8 W
Zdvih: cca 4 mm 
Doba přeběhu: 45 s/mm 
Polohovací síla: 100 N 
Teplota cirkulujícího média: 0–100°C 
Typ ochrany/třída ochrany: IP 54 / II, ve všech instalačních polohách 
Připojovací kabel: 1 m, 2x0,75 mm² PVC 
Rozměry: 60x44x61 mm (v. x š. x h.)
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KNX
Jednotky pro řízení teploty 
v místnosti

Adaptér VA50 pro termoelektrické pohony 
ventilu 

Adaptér VA78 pro termoelektrické pohony 
ventilu 

Typ Katal. č. Typ Katal. č.

  MTN639150   MTN639178

Pro ventily Honeywell+Braukmann, Reich, 
Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga.
Adaptéry umožňují kompatibilitu termoelek-
trických pohonů s různými druhy ventilů 
a rozdělovačů topných okruhů.

Pro ventily Danfoss RA.
Adaptéry umožňují kompatibilitu termoelek-
trických pohonů s různými druhy ventilů 
a rozdělovačů topných okruhů.

Adaptér VA80 pro termoelektrické pohony ventilu

Typ Katal. č. 

  MTN639180

Pro ventily Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (od 193), Oventrop M30x1.5, TeSa.
Adaptéry umožňují kompatibilitu termoelektrických pohonů s různými druhy ventilů a rozdělo-
vačů topných okruhů.

EMO pohon ventilu 

Typ Katal. č. 

Polar   MTN639119

Elektromotorický proporcionální pohon ventilu s integrovanou sběrnicovou spojkou a mikropro-
cesorovým řízením s automatickou detekcí zdvihu ventilu. 
Pohon ventilu lze připojit přímo do KNX. Není nutný samostatný napájecí zdroj. 
Funkce softwaru KNX: požadovaná poloha (regulační hodnota). Aktuální poloha. Signál 
stavu. Nucená poloha. Cyklické monitorování. 
Spotřeba energie: max. 12 mA při 20 V (= 240 mW) 
Zdvih: max. 4,5 mm 
Doba přeběhu: 25 s/mm 
Typ ochrany: IP 43 v souladu s EN 60529 (pro vertikální instalace) 
Třída ochrany: III v souladu s EN 60730 
Připojovací kabel: 1 m pevně; J-Y(St)Y 1x2x0,6 
Připojení na sběrnici: pomocí sběrnicové svorky
Instalace: vhodný pro všechny ventily na bázi termostatických ventilů Heimeier 
Příslušenství: programovací magnet, katal. č. MTN639190.

Programovací magnet 

Typ Katal. č. 

  MTN639190

Bezkontaktní programování fyzické adresy EMO pohonu ventilu nebo KNX ARGUS 220. 
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KNX
Příslušenství

Napájecí zdroje 
Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 0,4 A

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN693003

Napájecí zdroj pro 24 V binární vstupy. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022.
S integrovanou ochranou proti přetížení a zkratu. 
Primární napájení: AC 230 V, 48–63 Hz 
Výstupní napětí: DC 24 V +/- 3 % 
Výstupní proud: max. 0,4 A 
Výstupní výkon: max. 10 W
Šířka zařízení: 1 modul = cca 18 mm 
Pro napájení: 
Binární vstupy REG-K/4x24, katal. č. MTN644892. 
Binární vstupy REG-K/8x24, katal. č. MTN644792. 
KNX/IP router REG-K, katal. č. MTN680329.

Napájecí zdroj REG, 24 V DC / 1,25 A 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN693004

Napájecí zdroj pro 24 V binární vstupy, KNX internetové rozhraní IC 1 REG-K, KNX/IP router 
REG-K, dotykový panel IP 10“. Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. 
S integrovanou ochranou proti přetížení a zkratu. 
Primární napájení: AC 100–240 V, 50–60 Hz 
Výstupní napětí: DC 24 V +/- 3 % 
Výstupní proud: max. 1,25 A 
Výstupní výkon: max. 30 W 
Šířka zařízení: 4 moduly = cca 72 mm 
Pro napájení:
Binární vstupy REG-K/4x24, katal. č. MTN644892. 
Binární vstupy REG-K/8x24, katal. č. MTN644792. 
KNX/IP router REG-K, katal. č. MTN680329. 
Dotykový panel IP 10“, katal. č. MTN683090.

Napájecí zdroj REG, AC 24 V / 1 A 

Typ Katal. č. 

světle šedá  MTN663529

Napájecí zdroj pro 24 V binární vstupy, meteorologickou stanici REG-K/čtyřnásobnou, analo-
gový vstupní modul REG-K/čtyřnásobný, snímač deště, snímač rychlosti větru 
s rozhraním 0–10 V a vytápěním, KNX/IP router REG-K. 
Pro instalaci na lišty DIN EN 50022. S pojistkou.
Primární napájení: AC 230 V, +/- 10 %, 50–60 Hz 
Výstupní napětí: AC 24 V 
Výstupní proud: max. 1 A 
Pojistka: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA 
Šířka zařízení: 5 modulů = cca 90 mm 
Pro napájení: 
Binární vstupy REG-K/4x24, katal. č. MTN644892. 
Binární vstupy REG-K/8x24, katal. č. MTN644792. 
Meteorologické stanice REG-K/čtyřnásobná, katal. č. MTN682991. 
Analogový vstup REG/čtyřnásobný, katal. č. MTN682191. 
Analogový vstupní modul REG/čtyřnásobný, katal. č. MTN682192. 
Termoelektrický pohon ventilu 24 V, katal. č. MTN639126. 
S náhradní pojistkou.
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Klapka

jednoseg-
mentový

dvouseg-
mentový

trojseg-
mentový

čtyřseg-
mentový

pětiseg-
mentový

Merten M-Smart a=80,5 a=151,7 a=222,9 a=294,1 a=365,3

Merten M-Star a=83,9 a=155 a=226,2

Merten M-Plan a=83,4 a=154,6 a=225,8 a=297 a=368,2

Merten M-Plan sklo a=85,8 a=157,0 a=228,2 a=299,4 a=370,6
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35,6

Merten M-Plan sklo

Merten M-PlanMerten M-Star

Merten M-Smart

Merten System M / 
M-Smart / M-Star/ M-Plan
Rozměry
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Zásuvka pro holicí strojek

a b c

Merten M-Smart 151,7 80,5 49,1

Merten M-Star 155 85,3 50,6

Merten M-Plan 154,6 85,8 49,1

Merten M-Plan sklo 157 85,8 49,1

Te
ch

n
ic

ké
 

in
fo

rm
ac

e

Merten System M / 
M-Smart / M-Star/ M-Plan
Rozměry
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Klapka/tlačítko

jedno-
segmen-
tový

1,5 seg-
mentový

dvouseg-
mentový

trojseg-
mentový

čtyřseg-
mentový

pětiseg-
mentový

Merten Artec a=80,5 *a = 111,7 a=151,7 a=222,9 a=294,1 a=365,3

Merten Antique a=90 a=161,2 a=232,4 a=303,6 a=374,8

*  1,5 segmentový rámeček Merten Artec se používá pouze ve spojení s multifunkčním tlačítkem, 
čtyřsegmentový s jednotkou ovládání pokojové teploty, katal. č. MTN6288.

Zásuvka pro holicí strojek

a b c

Merten Artec 151,7 80,5 49,8

Merten Antique 161,2 90 50,5
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66,3

13
7,

9

Merten Artec

Merten Antique

POUZE HOLICÍ STROJKY

Merten Artec / Antique
Rozměry
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Rozměry v mm

a b c d e f

Merten M-Smart 71 71 55,5 55,5 30 11

Merten M-Star 71 71 55,5 55,5 30 11

Merten M-Plan 71 71 55,5 55,5 30 11

Merten M-Plan sklo 71 71 55,5 55,5 30 11

Merten Artec 71 71 67 67 30 11

Merten Antique 71 71 67 67 30 11
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mechanismus zásuvky SCHUKO

a c

b

d e f

Zásuvky
Rozměry
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Instalační vypínače a tlačítka
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Osvětlený vypínač OFF, 
dvoupólový

Osvětlené střídavé přepínače Osvětlený křížový přepínač se dvěma střídavými 
přepínači

Osvětlený sériový přepínač Osvětlené střídavé přepínače kombinované 
s dvojitým střídavým přepínačem

Vypínač OFF, dvoupólový 
s indikačním světlem nebo 
pohotovostním vypínačem 
topení, dvoupólový

Dvoucestný ovládací vypínač 
jako ovládací vypínač OFF 
nebo pohotovostní vypínač 
topení

Dvoucestný ovládací vypínač 
jako osvětlený vypínač OFF

Dvoucestný ovládací vypínač jako osvětlený 
střídavý přepínač

Jednostranný střídavý přepínač s indikačním 
světlem

Dvoustranný dvoucestný obvod s indikačním 
světlem

Mechanismy Merten
Obvodová schémata
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Při použití tlačítek spojených paralelně v ochranných obvodech, lze okamžitému přepnutí ochranného relé nebo blikání neonových výbojek 
(např. katal. č. MTN395100) zabránit integrací kondenzátoru, katal. č. MTN542895 nebo ekvivalentního kondenzátoru až do 1,5 μF paralelně s vinutím.
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Dvojité tlačítko 1 rozpínací 
kontakt 1 spínací kontakt 

Normálně zavřený kontakt 
(rozpínací kontakt)

Tlačítko žaluzií Spínač žaluzií Časový spínač, dvoupólový

Normálně otevřený kontakt 
(spínací kontakt)

Osvětlené tlačítko, 
jednopólový spínací kontakt

Tlačítko, jednopólové 
s oddělenými signálními 
kontakty pro indikační 
světlo

Tlačítko,jednopólové, 
s oddělenými kontakty 
pro osvětlení

Dvojité tlačítko jednopólový 
spínací kontakt

Mechanismy Merten
Obvodová schémata
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Povolené zátěže instalačních vypínačů 10 A, AC 230 V pro různé typy kompenzací a světel

Uvedený počet světel se také vztahuje na úplné sériové přepínače

Povolené zátěže instalačních vypínačů 16 A, AC 400 V pro různé typy kompenzací a světel
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Indukční 
(bez kompenzace)

Kapacitní 
(kompenzace, cos φ = 1)

Dvousvětelný obvod

38 světel 40 W
28 světel 65 W

8 světel 40 W
5 světel 65 W

Paralelní kompenzace

22 světel 40 W
14 světel 65 W

34 světel 40 W
22 světel 65 W

57 světel 40 W
42 světel 65 W

12 světel 40 W
 7 světel 65 W

33 světel 40 W
21 světel 65 W

51 světel 40 W
33 světel 65 W

Indukční 
(bez kompenzace)

Kapacitní 
(kompenzace, cos φ = 1)

Dvousvětelný obvod Paralelní kompenzace

Mechanismy Merten
Obvodová schémata
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Sériový přepínač

Orientační světlo

Mechanismus katal. č. MTN311500 �
Přípojka světla katal. č. MTN396276 �
Mechanismus katal. č. MTN325502  �
(10 AX)
Mechanismus katal. č. MTN325402  �
(16 AX)

Řídící světlo

Mechanismus katal. č. MTN325501  �
(10 AX)
Mechanismus katal. č. MTN325401  �
(16 AX)

Dvojité tlačítko

Orientační světlo

Mechanismus katal. č. MTN315902 �
Připojení světla katal. č. MTN396176 �
Mechanismus katal. č. MTN316200  �
(10 A)
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šedá

šedámodrá

bílá

modrá

Mechanismy Merten
Obvodová schémata
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Mechanismy s LED světlem Klapkový mechanismus pro držák hotelových karet 
s osvětlením, katal. č. MTN315800

12 Vložená karta:
1: Pokojové světlo zapnuto
2: Pokojové světlo vypnuto
☐ Mechanismus je vždy rozsvícen.

Karta není vložena:
1: Pokojové světlo vypnuto
2: Pokojové světlo zapnuto
☐ Mechanismus je vždy rozsvícen.

Vložená karta:
1. Pokojové světlo zapnuto
2. Mechanismus není rozsvícen.

Karta není vložena:
1. Pokojové světlo vypnuto
2. Mechanismus je rozsvícen (orientační světlo)

Vložená karta:
☐ Pokojové světlo vypnuto
☐ Mechanismus není rozsvícen.

Karta není vložena:
☐ Pokojové světlo zapnuto
☐ Mechanismus je rozsvícen (orientační světlo).
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Vypínač žaluzií, ka-
tal. č. MTN311501

Mechanismus s LED signálem, 
dvě barvy, katal. č. MTN587092

Střídavý pře-
pínač, katal. č. 
MTN311600

Mechanismus s LED signá-
lem, jedna barva, katal. č. 
MTN587090/91

Udržované světlo

Orientační světlo, spínací kontakt

Orientační světlo, rozpínací kontakt

Mechanismy Merten
Obvodová schémata
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Stávající obvod OFF

Te
ch

n
ic

ké
 

in
fo

rm
ac

e

OFF/střídavý přepínač Otočný stmívač

Stmívání svítidel

Paměťový stmívač

Stmívání svítidel

 

Mechanismus elektronického vypínače, 
katal. č. MTN575799

Lze připojit pouze ohmické zátěže 
jako žárovky a 230 V halogenové 
žárovky.

Přepínání s mechanismem elektronického vypínače

 

Univerzální relé mechanismus, 
katal. č. MTN575897

Pro přepínání úsporných svítidel, 
transformátorů, zářivek nebo relé.

Přepínání s mechanismem relé vypínače

Mechanismy Merten
Obvodová schémata nahrazení
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Stávající dvoucestný obvod

Stávající obvod křížového vypínače
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Střídavý přepínačStřídavý přepínač

Univerzální relé 
mechanismus, 
katal. č. MTN575897

Rozšiřující jednotka 
TELE, 
katal. č. MTN573998

 

Paměťový stmívač 
jako hlavní jednotka

Tlačítko

Stmívatelný dvoucestný obvod s tlačítkem

Přepínání s mechanismem relé vypínače 
a rozšiřující jednotkou TELE

Střídavý přepínačKřížový přepínačStřídavý přepínač Paměťový stmívač 
jako hlavní jednotka

Tlačítko Tlačítko

Stmívatelný obvod křížového vypínače s tlačítkem

Mechanismy Merten
Obvodová schémata nahrazení
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Zásuvka SCHUKO

Typ krytí: IP 20

Klapkový vypínač a tlačítko

Typ krytí: IP 40

Vypínač a tlačítko žaluzií s polocylindrickým zámkem
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Pevné kovové uchycení 
pro vrchní klapku

Těsnění pro uzavření šroubových otvorů. Při vyjímání provrtejte těsnění vrtákem Ø 6 mm, uvolněte šrouby 
a pomocí šroubů odstraňte zbytky těsnění.

4 mm šroub pro 
připevnění ke stěnám

Osvětlení a ovládání

Montáž pomocí 
upevňovacích rozpěrek

5 mm kolík

Tlustostěnný tefl onem potažený 
kovový rámeček, jedno, dvou 
a trojsegmentový

Kovová vrchní 
klapka

Uchytit do montážní 
krabice velikosti 60 nebo 
katal. č. MTN528068

Tlustostěnný kovový kryt s izolací. Je připevněn ke stěně 
společně s kovovým rámečkem.

Těsnění pro uzavření šroubových otvorů. Při vyjímání provrtejte těsnění vrtákem Ø 6 mm, uvolněte šrouby 
a pomocí šroubů odstraňte zbytky těsnění.

4 mm šroub pro při-
pevnění ke stěnámUpevnění pomocí rozpěr 

nebo šroubů

6 mm kolík

Tlustostěnný tefl onem potažený 
kovový rámeček, jedno, dvou 
a trojsegmentový

Uchytit do montážní 
krabice velikosti 60 nebo 
katal. č. MTN528068

Tlustostěnný kovový kryt s izolací

Montážní vývod velikost 
58 nebo katal. č. 528068

Jelikož je tento vypínač utěsněný, doporučujeme zámek s 315° polohou zubu klíče.

Rozměry rámečků, viz zásuvky; výška 
centrální desky je 25 mm

Upevňovací šrouby pro izolaci
Rozsah dodávky: 
bez zámku

Základna musí být pevně upevněná šrouby 
(ne rozpěrkami)

Merten Anti-Vandalism
Instalace
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Merten Anti-Vandalism

jednosegmentový a=95

dvousegmentový a=166

trojsegmentový a=237

Merten Anti-Vandalism

jednosegmentový a=95

dvousegmentový a=166

trojsegmentový a=237
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Klapka

Vypínač na klíč

Merten Anti-Vandalism
Rozměry
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Elektronika

Síťové napětí pro všechna elektronická zařízení 
s relé výstupy

Elektronická zařízení s relé výstupy jsou zejména ovládače  �
žaluzií, časové spínače, detektory pohybu ARGUS a spí-
nače citlivé na světlo, které lze rozlišit dle svorek nulového 
vodiče. Tato zařízení napájí kondenzátor navržený pro 
sinusový střídavý proud. Tento tvar vlny je v souladu s téměř 
všemi přenosovými systémy. Jednotky kondenzátoru 
jsou odolné proti krátkodobým odchylkám od normálního 
sinusového střídavého proudu, jako např. výpadky elektřiny, 
přepínání napájení: 
nárůst napětí až do 460 V po 10 milisekund �
výkonové špičky přesahující IEC 802 �
signály hromadného dálkového ovládání �

Pokud jsou v místní síti nebo v pohotovostních zdrojích použity 
převodníky vytvářející obdélníkové, trojúhelníkové nebo 
lichoběžníkové střídavé napětí, nelze zařízení s kondenzá-
tory použít, protože tyto abnormální napěťové křivky mohou 
zařízení zničit.

Elektronické senzorové vypínače / stmívače
Elektronické vypínače, relé vypínače a paměťové stmívače jsou součástí modulové sestavy 
systému. Mechanismy s různými výkonnostními charakteristikami lze kombinovat se senzory, 
senzory TELE nebo senzory s vysokofrekvenčními přijímači. Možné kombinace lze nalézt v ta-
bulce s přehledem funkcí a zařízení elektronických a relé vypínačů. 

Senzor:
Senzor má kontaktní plochu pro manuální řízení připojené zátěže.

 Krátkým dotykem lze vypínat nebo zapínat.  �
Delším dotykem lze postupně snižovat nebo zvyšovat stmívání osvětlení.  �
Senzor je připevněn na mechanismus pomocí rámečku. �

Senzory TELE:
Senzory TELE lze ovládat buď manuálně – dotykem na kontaktní plochu nebo pomocí infračer-
veného dálkového ovládání. (katal. č. MTN570222).

Rychlé stisknutí tlačítka ovládače = přepnutí �
Držení tlačítka = stmívání  �
V pokoji lze pomocí dálkového ovládání ovládat až 10 senzorů TELE.  �
Senzory lze nastavit na jeden z přenosových kanálů pomocí šroubováku.  �
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Elektronické/relé vypínače
Základy
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Elektronické tlačítko katal. č. MTN574697

Univerzální relé, katal. č. MTN575897

Provoz rozšiřující jednotky

Provoz rozšiřující jednotky
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Tlačítko Elektronická rozšiřující 
jednotka

Elektronické tlačítko jako 
generátor impulzů

Ochranný obvod Elektronické 
tlačítko jako 
generátor impulzů

Tlačítko Rozšiřující jednotka TELE, 
katal. č. MTN573998

Elektronické tlačítko se snímacím 
povrchem nebo se snímacím 
povrchem TELE (paralelně lze připojit 
až dvě tlačítka)

Ochranný vypínač Tlačítko

Univerzální relé mechanismus 
se snímacím povrchem nebo se 
snímacím povrchem TELE

Univerzální relé 
mechanismus se snímacím 
povrchem

Univerzální relé mechanismus 
se snímacím povrchem

Tlačítko Elektronická rozšiřující 
jednotka

Univerzální relé mechanismus 
jako hlavní jednotka

Tlačítko Rozšiřující jednotka TELE, 
katal. č. MTN573998 

Univerzální relé mechanismus 
se snímacím povrchem nebo se 
snímacím povrchem TELE

Paralelně můžete připojit jakýkoliv počet univerzálních relé krytů.

Elektronické/relé vypínače
Obvodová schémata
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Funkce Mechanismy Kryt

Místní ovládání Místní ovládání/IR 
dálkové ovládání

Snímací kryt Senzor TELE

1* MTN5776.., MTN5701.. MTN5779.., MTN5703..

2* MTN5737.. MTN5709..

Elektronický vypínač (2 vodiče – nulový není vyžadován)

Přepínání ohmické zátěže
 Žárovky, 230 V halogenové žárovky ■
Rozšiřující vstup pro tlačítka a rozšiřující mechanismy  ■
TELE

Elektronický mechanismus 
vypínače
MTN575799 (25–400 W)
AC 220–230 V, 50–60 Hz

 

Přepínání ohmické zátěže
  ■ Žárovky, 230 V halogenové žárovky

Elektronický mechanismus 
vypínače
MTN576799 (40–300 W)

 

Generátor impulzů pro ochranné vypínače nebo 
ochranné obvody

 Funkce spínání je určena použitým ochranným spína- ■
čem nebo obvodem.
Rozšiřující vstup pro tlačítka a rozšiřující mechanismy  ■
TELE

Elektronický mechanismus 
tlačítka
MTN574697 (4–100 VA)

Relé vypínač (3 vodiče – nulový vodič je vyžadován)

Přepínání, časové přepínání, tlačítkové ovládání 
ohmické, indukční a kapacitní zátěže

 Funkce tlačítka, časová funkce, funkce vypínače  ■
Žárovky, úsporné žárovky, NN halogenové žárovky  ■
s konvenčním transformátorem, zářivky
Rozšiřující vstup pro tlačítka a rozšiřující mechanismy  ■
TELE

Univerzální relé mechanismus 
MTN575897
AC 220–230 V, 50–60 Hz
max. 1000 W/VA;
500 VA pro NN halogenové žárovky 
s konvenčním transformátorem;
max. 140 μF kapacitní zátěž

     

Přepínání ohmické, indukční nebo kapacitní zátěže
 Žárovky, zářivky, úsporné žárovky, NN halogenové  ■
osvětlení, atd.

Mechanismus relé vypínače
MTN576897
0–1000 W/VA, max. 140 μF

    

1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique 
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Elektronické/relé vypínače
Funkce a přehled zařízení

284

Technické informace



Místní ovládání Místní ovládání Místní ovládání/ dálkové rádiové ovládání
RF systém CONNECT

Místní ovládání

Pohodlný otočný ovládač pro 
mechanismus stmívače

dvousegmentový modul tlačítka RF senzor CONNECT 
pro mechanismy stmívače 

RF senzor CONNECT 
pro mechanismy vypínače

Řídící elektronika,
1 segment
MTN569090

MTN5677.., MTN5678... MTN568499 MTN5026.., MTN5036.. MTN5024.., MTN5034..

MTN568199 MTN5046.. MTN5044

od verze 2A

Te
ch

n
ic

ké
 

in
fo

rm
ac

e

Elektronické/relé vypínače
Funkce a přehled zařízení

285

Technické informace



Funkce Mechanismy Kryt

Místní ovládání Místní ovládání/IR 
dálkové ovládání

Snímací kryt Senzor TELE

1* MTN5776.., MTN5701.. MTN5779.., MTN5703..

2* MTN5737.. MTN5709..

Stmívač (2 vodiče – nulový vodič není vyžadován)

Stmívání ohmické, indukční a kapacitní zátěže
Žárovky, 230 V halogenové žárovky, stmívatelné vinu- ■
té transformátory, elektronické transformátory
Řízení fáze nebo synchronizace fáze ■
Rozšiřující vstup pro tlačítka a rozšiřující mechanismy  ■
TELE

Univerzální mechanismus 
stmívače
MTN577099
při 50 Hz: 25–420 VA 
při 60 Hz: 25–340 W

    

Stmívání ohmické, indukční a kapacitní zátěže
Žárovky, 230 V halogenové žárovky, stmívatelné vinu- ■
té transformátory, elektronické transformátory
Řízení fáze nebo synchronizace fáze ■
Rozšiřující vstup pro tlačítka a rozšiřující mechanismy ■

Univerzální stmívací 
mechanismus, dvousegmentový
MTN568099
AC 230 V, 50–60 Hz, 2 x 50–200 VA

    

Stmívání kapacitní zátěže
  ■ Elektronické transformátory a žárovky
Synchronizace fáze ■
Provoz rozšiřující jednotky s mechanickými tlačít- ■
ky nebo univerzální relé mechanismem (katal. č. 
MTN575897) s nakonfi gurovanou funkcí tlačítka.

Paměťový ET stmívač 
pro kapacitní zátěž
MTN577899 (20–315 W)

    

Rozšiřující jednotka

Funkce operátora jako rozšiřující jednotky jako 
hlavní jednotky

  ■ Ovládání rozšiřujícího vstupu hlavní jednotky; lze 
ovládat dálkově
J ■ e vyžadován nulový vodič

Rozšiřující mechanismus TELE
MTN573998

1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique
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Funkce a přehled zařízení
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Místní ovládání Místní ovládání Místní ovládání/ dálkové rádiové ovládání
RF systém CONNECT

Místní ovládání

Pohodlný otočný ovládač pro 
mechanismus stmívače

dvousegmentový modul tlačítka RF senzor CONNECT 
pro mechanismy stmívače 

RF senzor CONNECT 
pro mechanismy vypínače

Řídící elektronika,
1 segment
MTN569090

MTN5677.., MTN5678... MTN568499 MTN5026.., MTN5036.. MTN5024.., MTN5034..

MTN568199 MTN5046.. MTN5044

od verze 1F
Minimální zátěž: 40 W

od verze 3A
Minimální zátěž: 40 W
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Funkce a přehled zařízení
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Snížení zátěže
Zmíněné připojené zátěže jsou pro jednoduché zapuštěné instalace; to se vztahuje na všechny 
stmívače. Pokud stmívač nemůže dostatečně odvádět přebytečné teplo – např. při instalaci 
ve dvojité stěně nebo v tělese pro povrchovou montáž, nesmí být dosažena hodnota maximální 
připojené zátěže. 

Snížení připojené zátěže stmívačů

Snížení v %

Příčina 25 % 30 % 50 %

Stmívač nainstalován v dvojitých nebo dřevěných stěnách*

Několik stmívačů nainstalovaných v kombinaci*

Několik zabudovaných stmívačů nainstalovaných vedle sebe 
na liště DIN.*

Stmívač nainstalovaný v jedno nebo dvousegmentovém, na po-
vrch montovaném nebo konsolovém tělese.

Stmívač nainstalovaný v trojsegmentovém, na povrch montova-
ném nebo konsolovém tělese.

*Pokud se vyskytuje několik faktorů zároveň, je snížení sčítáno.

Příklad 1:  Dva stmívače jsou nainstalovány v kombinaci v dřevěné stěně: Snížení zátěže 
na stmívač je tedy 25% + 25% = 50%.

Příklad 2:  Tři stmívače jsou nainstalovány v trojsegmentovém tělese montovaném na povrch: 
Snížení zátěže pro každý stmívač je 50%.

Snížení připojené zátěže pro mechanismus univerzálního stmívače, 
katal. č. MTN577099

Snížení v %

Příčina 10 % 15 % 20 %

Stmívač nainstalován v dvojitých nebo dřevěných stěnách*

Několik stmívačů nainstalovaných v kombinaci*

Stmívač nainstalovaný v tělese montovaném na povrch*

* Pokud se vyskytuje několik faktorů zároveň, je snížení sčítáno.

Příklad 1:  Dva univerzální stmívače jsou nainstalované v kombinaci ve dřevěné stěně: Snížení 
zátěže na stmívač je tedy 15% + 20% = 35%.

Příklad 2:  Tři univerzální stmívače jsou nainstalované v trojsegmentovém tělese montovaném 
na povrch: Snížení zátěže na stmívač je tedy 10% + 20 % = 30 %.

Výběr stmívače

Jedno nebo několik světel, která lze stmívat, můžete dnes najít 
prakticky v každé domácnosti. 

Žárovky, vysokonapěťové nebo nízkonapěťové halogenové 
žárovky nebo motory, např. odsávání – mohou být stmívány/
tlumeny - tzn. snížení spotřeby energie. Každý ale vyžaduje 
stmívače s různými technickými vlastnostmi. 

Před instalací se musíte přesvědčit, zda je stmívač kompati-
bilní se zátěží. To může způsobit problémy, zejména v případě 
rozšiřování stávající instalace.

Proto Merten v tomto katalogu, technických údajích a na zaří-
zeních samotných označil stmívače a transformátory standard-
ními symboly.

Značení
Jednotlivá písmena „R“, „L“, „C“, „M“ nebo jejich kombinace 
a příslušný symbol rozdělují stmívače do tříd a označují jejich 
implicitní zátěž:

R pro ohmickou zátěž (např. žárovky)

L pro převážně indukční zátěž (např. stmívatelné vinuté 
transformátory 50Hz/60 Hz pro např. nízkonapěťové 
halogenové žárovky)

C pro převážně kapacitní zátěž (např. MET, elektronické 
transformátory halogenových žárovek nebo nízkonapě-
ťové halogenové žárovky)

M pro motory

Symbol stmívání označuje možnosti ovládání jasu a rychlosti.

Pokud je stmívač označen několika písmeny, lze pro všechny 
připojené zátěže použít pouze jedno z písmen následujících 
po „R“. Označení zátěží musí odpovídat zvolenému symbolu. 
Aktuálně nemůže stmívač pracovat se zátěžemi „L“ a „C“ sou-
časně v jednom přepínacím obvodu. To zabraňuje nesprávným 
kombinacím např. stmívač s řízením fáze místo stmívače 
s fázovou synchronizací.

 Zkontrolujte, zda je na stmívači a transformátoru alespoň  �
jedno stejné písmeno. Pokud ano, vaše kombinace zařízení 
je správná.
Přesvědčte se, zda za stmívačem nejsou smíchány zátěže  �
L a C. Ani stmívač s několika symboly nemůže pracovat se 
zátěží L a C současně.

Příklad:  Máte univerzální stmívač typu R,L,C; jsou již nainstalo-
vány zátěže R a L. Nová zátěž tedy musí být R nebo 
L, ale v žádném případě C. 
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(Tabulka není vyčerpávající)

Typ zátěže Typ stmívače

Standardní stmívač 
s řízením fáze

Nízkonapěťový stmívač 
s řízením fáze

Stmívač s fázovou 
synchronizací

Univerzální stmívač Ovládač rychlosti

Standardní žárovky

Halogenové žárovky

NN halogenové žárovky 
s vinutým transformátorem

NN halogenové žárovky 
s elektronickým transformátorem 
s kap. charakteristikami

NN halogenové žárovky 
s elektronickým transformá-
torem s ind. charakteristikami

Motory
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Systém stmívače
Typy stmívačů a zátěží
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Instalace stmívačů do existujících 
instalací

Obrázek ukazuje způsob proměny střídavého nebo křížové- �
ho přepínače na stmívatelný střídavý nebo křížový přepínač 
v kombinaci se stmívači Merten. 
Nové systémy by také měly mít konvenční dvoucestné  �
nebo křížové obvody vypínače zapojené tak, aby zajistily 
následnou fl exibilitu.
Tlačítka lze nahradit elektronickými rozšiřujícími jednotka- �
mi TELE (pro IR dálkové ovládání), katal. č. MTN573998 
v závislosti na požadavcích zákazníka.
Elektronické rozšiřující jednotky a tlačítka lze používat  �
v kombinaci.
Přepínání ZAPNUTO/VYPNUTO a stmívání ZVÝŠENÍ/SNÍ- �
ŽENÍ je možné u každé provozní jednotky.
Pro každý mechanismus paměťového stmívače ET katal.  �
č. MTN577899 platí: rozšířený provoz je možný pouze s me-
chanickými tlačítky nebo mechanismem univerzálního relé, 
katal. č. MTN575897 s nastavenou funkcí tlačítka.
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Stávající střídavý přepínač Nahrazen za Stmívač

Nahrazen zaDvojice střídavých přepínačů Stmívač s tlačítkovým ovládačem

Střídavý 
přepínač

Střídavý 
přepínač

Tlačítko

Super 
stmívač

Střídavý 
přepínač

Střídavý 
přepínač

Křížový 
přepínač

Tlačítko

Tlačítko

Super 
stmívač

Dvoucestný 
obvod 
vypínače

Stmívatelný dvoucestný 
obvod

Křížový obvod Stmívatelný křížový 
obvod

Obvod s křížovým přepínačem Nahrazen za Stmívač s tlačítkovými ovládači

Systém stmívače
Obvodová schémata nahrazení
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Stmívač s fázovým řízením

pro žárovky a 230 V halogenové žárovky

Typ stmívače:

Spojení: Svorka zátěže

1 Svorka řídícího kabelu

 Fázová svorka
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Stmívač v dvoucestném obvodu s tlačítkem

Tlačítko    Paměťový stmívač jako hlavní 
jednotka

Otočný stmívač pro žárovky

Otočný stmívač pro žárovky v dvoucestném obvodu

Otočný stmívač

Otočný stmívač       Střídavý přepínač

Systém stmívače
Stmívač s fázovým řízením
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Stmívač s fázovým řízením 

pro NN halogenové žárovky s konvenčními 
vinutými transformátory

Typ stmívače:

Spojení: Svorka zátěže

1 Svorka řídícího kabelu

 Fázová svorka

Se stmívači MTN572599, MTN 5680999 a MTN577099 může-
te regulovat konvenční vinuté transformátory pro NN haloge-
nové žárovky. Více transformátorů lze připojit až do maximální 
připojené zátěže 500 VA. Platí vždy výkon transformátoru, 
i když je zatížený pouze zčásti.
Zkombinovat transformátory a ohmické zátěže lze bez jakých-
koliv problémů, pokud hlídáte výstupní údaje. Z technických 
důvodů není možné rozšíření o indukční zátěže.
Použití prstencových transformátorů může způsobit problémy, 
pokud nejsou vysloveně určeny pro funkci stmívání. 
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k dalším nízkonapěťovým žárovkám

k dalším transformátorům

Otočný stmívač 
katal. č. MTN572599

k dalším nízkonapěťovým žárovkám

k dalším transformátorům

Stmívač 
katal. č. MTN572599

Střídavý přepínač

Otočný stmívač jako samostatné zařízení

Otočný stmívač v např. stávajících dvoucestných obvodech

Systém stmívače
Stmívač s fázovým řízením

292

Technické informace



Stmívač s fázovou synchronizací

pro NN halogenové žárovky 
s elektrickými transformátory

Typ stmívače:

Spojení: Svorka zátěže

1 Svorka řídícího kabelu

 Fázová svorka

Na rozdíl od konvenčních stmívačů s fázovým řízením, pracují 
ET stmívače (katal. č. MTN577199, MTN577899, MTN568099 
a MTN577099) na principu řízení fáze. Pouze tyto stmívače 
mohou pracovat s elektronickými transformátory nízkonapě-
ťových halogenových žárovek. Maximální připojený výkon je 
315 W pro elektronické transformátory i žárovky. Platí vždy 
maximální výkon transformátoru. Konvenční indukční, tj. vinuté 
transformátory nesmí být připojeny, jelikož mohou ET stmívač 
zničit.

Výhody ET stmívačů: žádné rušivé zvuky, žádné zkraty (ne-
třeba měnit pojistky), ochrana proti přetížení, funkce měkkého 
startu pro ochranu žárovek a funkce přepínací paměti.

Pomocí ET stmívačů lze regulovat velký počet elektronických 
transformátorů jiných výrobců. Elektronické transformátory jsou 
menší, lehčí a bezpečnější než konvenční vinuté transformáto-
ry se stejnou spotřebou.
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Otočný stmívač ET jako samostatné zařízení

Otočný stmívač ET ve stávajících dvoucestných obvodech

k dalším nízkonapěťovým žárovkám

k dalším transformátorům

Otočný stmívač ET, 
katal. č. MTN577199

k dalším nízkonapěťovým žárovkám

k dalším transformátorům

Otočný stmívač ET, 
katal. č. MTN577199

Transformátor

Transformátor            

Střídavý přepínač

k dalším nízkonapěťovým žárovkám

k dalším transformátorům

Paměťový stmívač ET, 
katal. č. MTN577899 se 
snímačem nebo senzorem 
TELE

Transformátor            

Paměťový stmívač ET jako samostatné zařízení

Systém stmívače
Stmívač s fázovou synchronizací
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Univerzální stmívač s fázovým 
řízením nebo fázovou 
synchronizací

pro žárovky, NN halogenové žárovky s vinutými 
transformátory nebo elektronickými transformátory

Typ stmívače:

Spojení: Svorka zátěže

1 Svorka řídícího kabelu

 Fázová svorka

S univerzálními stmívači MTN577099 a MTN568099 lze zátěže 
regulovat indukční částí (např. konvenční vinuté transformá-
tory pro NN halogenové žárovky) nebo kapacitní částí (např. 
NN halogenové žárovky s elektronickým transformátorem). 
Univerzální stmívače automaticky rozpoznají připojenou zátěž. 
Kombinovat transformátory a ohmické zátěže (žárovky) lze bez 
problémů, pokud hlídáte výstupní zátěž.

Upozornění!
Kombinace indukční a kapacitní zátěže může stmívač poškodit 
a je třeba jí zamezit.

Při určování výkonu transformátorů vždy platí celkový výkon 
transformátoru, a to i v případě, že není plně zatížen.
Použití konvenčních prstencových transformátorů může 
způsobit problémy, pokud nejsou výrobcem výslovně určeny 
pro stmívání. 

Rozšířený provoz s tlačítkem a/nebo elektronickými rozšiřujícími jednotkami
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Ohmická zátěž

Indukční zátěž

Kapacitní zátěž

Tlačítko Rozšiřující jednotka TELE, 
katal. č. MTN573998               

Univerzální stmívač, 
katal. č. MTN577099

Tlačítko Rozšiřující jednotka TELE, 
katal. č. MTN573998 

Univerzální stmívač, 
katal. č. MTN577099

Tlačítko Rozšiřující jednotka TELE, 
katal. č. MTN573998 

Univerzální stmívač, 
katal. č. MTN577099

Transformer

Systém stmívače
Stmívač s fázovým řízením/fázovou 
synchronizací
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Mechanismus elektronického potenciometru 1–10 V 
katal. č. MTN572999

k zářivkám

to other electronic ballasts

Elektronická 
tlumivka
(max. 50 kusů*)

Mechanismus stmívače s elektronickým potenciometrem v kombinaci s tlumivkami a jištěním

Mechanismus stmívače s elektronickým potenciometrem kombinovaný s tlumivkami

k zářivkám

Mechanismus elektronického potenciometru 1–10 V 
katal. č. MTN572999

k dalším tlumivkám

Elektronická 
tlumivka (počet 
viz tabulka)

* 1 mA na elektronickou tlumivku. V případě použití tlumivek s vyšší zátěží lze připojit pouze 
odpovídající menší počet tlumivek.

Max. zátěž kontaktu spínače (svorky 1 a 2)

Ø 26 mm Ø 38 mm

12 zářivek 18 W 20 W

 9 zářivek 36 W 40 W (1,2 m)

 7  zářivek 40 W (1,0 m)

 6 zářivek 58 W 65 W

Systém stmívače
Ovládání zářivek
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Stmívací/řídící jednotky Žárovky

         

žárovky AC 
230V

Halogenové 
žárovky AC 
230V

Stmívatelné 
vinuté 
transformátory

Elektronické 
transformátory 
pro fázovou 
synchronizaci

Elektronické 
transformátory 
s rozhraním 
1–10 V

Zářivky 
s tlumivkami pro 
rozhraní 1–10 V

Typ Verze Katal. č.

Zapuštěné otočné mechanismy stmívače/ mechanismus potenciometru 1–10 V

60–400 W MTN572199

60–600 W MTN572299 500 W

20–500 VA MTN572599

20–315 W MTN577199

1–10 V MTN572999

Mechanismus univerzálního stmívače

25–420 VA MTN577099

Mechanismus univerzálního stmívače

2x 50–200 VA MTN568099

Mechanismus paměťového stmívače

20–315 W MTN577899
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Systém stmívače
Matice světel/stmívače
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Vypínač a tlačítko žaluzií

Zvláštní poznámky týkající se jednopólových 
systémů.

Vypínač rolet
Roleta s jednou řídící jednotkou – roleta se pohybuje, dokud 
není aktivován koncový spínač.

Tlačítko rolety
Roleta s jednou ovládací jednotkou. Roleta se pohybuje, do-
kud je tlačítko stisknuté, nejdéle však do aktivace koncového 
spínače.

Vypínač rolety a tlačítko
Roleta a použití Manuálního/Automatického volícího vypínače 
ve spojení s časovým spínačem, detektory slunečního záření, 
detektory bouřek, atd.

Normální tlačítko
U obvodu se znovuzapínacím relé (spínací sekvence: Nahoru, 
Stop, Dolů, Stop) je použit spínací kontakt.

Vypínač a tlačítko
dle specifi kací výrobce. Při použití centrálních řídících jedno-
tek, časových spínačů, detektorů slunečního záření a bouřek, 
atd.

Použití klapky se zpětným blokováním:
Klapky a tlačítka rolet vyrobené po roce 1981 mají kromě 
elektrického blokovacího systému také zpětné blokování. Tato 
zařízení mají symbol  na černé vrchní straně 
základny.

Princip funkce zpětného blokování:
Zajišťuje, že první zvolený směr pohybu rolety na vypínači 
musí být přepnut předtím, než může být zvolen opačný směr. 
Zajišťuje, že první zvolená směrová klapka vypínače rolet musí 
být puštěna předtím, než může být stisknuta druhá směrová 
klapka. To zajišťuje dostatečně dlouhou prodlevu mezi pohy-
bem vpřed a zpět a chrání tak pohon před poškozením. 

Zvláštní poznámky týkající se dvoupólových 
systémů 

Vypínač rolet ovládaný dotykem/přidržením
Dvě rolety s jednou řídící jednotkou. Rolety se pohybují, dokud 
nejsou vypnuty nebo dokud není aktivován koncový spínač.

Tlačítko rolet
Dvě rolety s jednou řídící jednotkou. Rolety se pohybují, 
dokud tlačítko stisknuté, nejdéle však do aktivace koncového 
spínače.

Vypínač nebo tlačítko
dle specifi kací výrobce. Při použití centrálních řídících jedno-
tek, časových spínačů, detektorů slunečního záření, detektorů 
bouřek, atd.

Blokování zámku a vypínače
Vypínač a tlačítko pro polocylindrické zámky
vztahuje se na katal. č. MTN3185.., MTN3186.., MTN3187.., MTN3188.. a MTN3189..
Vypínače a tlačítka jsou určena pro použití se zámky o celkové délce přibl. 40 mm.

Zámky s 90–135° a 225° polohou zubu klíče:
Zámek a spínač jsou vzájemně blokované, tj. nelze je vyjmout bez klíče. Klíč lze vyjmout 
ve všech sepnutých polohách. Zub klíče musí být vedle vidlice spínače.

Zámky s 315° polohou zubu klíče:
Zámek a vypínač nejsou zamknuty, tj. lze je vyjmout pomocí klíče. Klíč lze vyjmout pouze v nulo-
vé poloze. Zub klíče vypínačů a tlačítek rolet musí ležet ve vidlici vypínače.
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Tlačítko žaluzií           Vypínač žaluzií

2 pohonů střídavého napětí                   1 pohonu stejnosměrného napětí

Vypínač rolet ovládaný dotykem/přidržením nebo mechanismus tlačítka rolet pro ovládání 

přepínač

Pohon 1 Pohon 2

0°315°

135°225°

90°

zamknuto za
m

kn
ut

o

Ovládací systém žaluzií
Vypínač a tlačítko žaluzií

297

Technické informace



Systém ovládání žaluzií se jednoduše instaluje a má mnoho 
způsobů využití. Dva středové zapuštěné mechanismy jsou 
kombinované s různými mechanismy na základě modulární 
koncepce. Žaluzie nebo rolety lze pomocí ovládacího systému 
ovládat ručně, dálkově, skupinově nebo automaticky. Možné 
jsou další funkce, jako je ochrana proti slunci, upozornění 
na stmívání nebo vítr.
Řídící mechanismus žaluzií je základní součástí systému.

Standardní řídící mechanismus 
žaluzií
Standardní řídící mechanismus žaluzií, katal. č. MTN580698 
je navržena pouze pro řízení jednotlivých motorů žaluzií nebo 
rolet. Standardní mechanismus nemá rozšiřující vstup a nelze 
ji přepnout na skupinové nebo centrální ovládání. U standardní 
mechanismy žaluzií není k dispozici funkce sledování větru.

 Pro motor žaluzií/rolet s koncovým spínačem �
 Individuální řízení �

Standardní mechanismus pro ovládání žaluzií 
(katal. č. MTN580698)

Rozhraní k aplikaci

Fáze

Motor nahoru
Motor dolů 

Nulový vodič

Řídící mechanismus žaluzií má 4 svorky. Dvě svorky pro napá-
jení (L, N) se síťovým napětím 230 V AC, další dvě jsou určeny 
k ovládání motoru ve směru nahoru nebo dolů.

Řídící mechanismus žaluzií 
s rozšiřujícím vstupem
U systémů ovládání žaluzií s centrálním/skupinovým řízením 
nebo sledováním větru je vyžadována řídící mechanismus 
žaluzií s rozšiřujícím vstupem, katal. č. MTN580699. Skupi-
nové nebo centrální řízení lze implementovat prostřednictvím 
rozšiřujícího vstupu.

 Pro motor žaluzií/rolet s koncovým spínačem �
 Individuální řízení �
 Rozšiřující vstup pro skupinové/centrální řízení �
 Lze implementovat funkci sledování větru �

Řídící mechanismus žaluzií s rozšiřujícím vstupem 
(katal. č. MTN580699)

Rozhraní k aplikaci

Fáze

Motor nahoru

Motor dolů

Nulový vodič

Připojení snímače

Rozšiřující jednotka nahoruRozšiřující jednotka dolů 

Řídící mechanismus žaluzií s rozšiřujícím vstupem má 
6 svorek. Dvě svorky jsou pro napájení (L,N) se síťovým na-
pětím 230 V AC, další dvě pro ovládání motoru žaluzie/rolety 
ve směru nahoru nebo dolů. Dále jsou k dispozici svorky „1“ 
a „2“ pro rozšiřující vstup. Pokud je na jednom z těchto vstupů 
zapnuto síťové napětí 230 V, je motor spuštěn v odpovídajícím 
směru. Motor běží, dokud je na rozšiřujícím vstupu síťové 
napětí. Rozšiřující vstup umožňuje současné řízení několika 
mechanismů, což zajišťuje, že motory běží ve stejný čas. 

Instalace
Řídící mechanismus žaluzií je namontován do 60 mm instalační krabcie. Pokud jsou nainstalovány roz-
šiřující jednotky nebo přivedeny kabely snímače, je z důvodu zvýšené kabeláže doporučena instalace 
hluboké instalační krabice. 

Řízení

Individualní řízení

Každý motor žaluzií musí být vybaven ovládacím mechanismem. Každý motor může pak být řízen 
ručně nebo automaticky na místě (v závislosti na použitém zapojení).

Individuální řízení

Nahoru Dolů

1 motor max. 
1000 VA

Motor

Centrální/skupinové řízení pomocí mechanismů, katal. č. MTN580699

Propojením mechanismů (katal. č. MTN580699) pomocí rozšiřujících vstupů lze nastavit centrální/sku-
pinový systém ovládání s minimem instalační práce. Každá žaluzie je vybavena řídícím mechanismem 
žaluzií s požadovanou přípojkou. 

Skupinové řízení několika mechanismů

Mechanismy „2“ a „3“ ovládají motory žaluzií nebo rolet. Mechanismus „1“ (master) řídí rozšiřující vstupy 
ostatních mechanismů a tak představuje centrální/skupinovou řídící jednotku, tj. oba motory jsou řízeny 
současně prostřednictvím mechanismu „1“. K řídícímu mechanismu žaluzií (master), která současně 
řídí ostatní mechanismy prostřednictvím rozšiřujících vstupů nelze připojit motor.
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Ovládací systém žaluzií
Základy
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L1
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1 2 N L1 2 N L

N - 2+ 1L

Sluneční 
senzor

Sluneční 
senzor

Jednotka pro sledování větru

Centrální jednotka

Skupina 1

Skupina 2

Připojení mechanismů (katal. č. MTN580699) na dvě fáze

U větších instalací není vždy možné ovládat všechny součásti na stejné fázi. Například me-
chanismus „4“ může být nainstalován centrálně v kancelářské budově nebo vrátnici (v tomto 
případě fáze L2). Po pracovních hodinách jsou všechny žaluzie v budově časovým spínačem 
nebo manuální aktivací zvednuty. Řídící mechanismy žaluzií „1“, „2“ a „3“ v různých kancelářích 
běží na oddělené fázi (v tomto případě fáze L1). Mechanismus „1“ je zapnut skupinovými řídícími 
funkcemi, tj. žaluzie „2“ a „3“ běží simultánně s mechanismem „1“.

Připojení mechanismů k různým fázím
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Základy
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Funkce Kryt Funkce

Pro motor žaluzií/ ■
rolet s koncovým 
spínačem
Individuální řízení ■

Pro motor žaluzií/ ■
rolet s koncovým 
spínačem
Individuální řízení ■
Rozšiřující vstup  ■
pro skupinové/
centrální řízení
Lze implementovat  ■
funkci sledování 
větru

Senzor  ■
na okně
Měření jasu ■

MTN580698 MTN580699 MTN580691

Standardní 
mechanismus řízení 
žaluzií
(max. 1 motor 
1000 VA) 
Vyžadován nulový 
vodič

Standardní 
mechanismus řízení 
žaluzií 
(max. 1 motor 
1000 VA) 
Vyžadován nulový 
vodič

Senzor 
slunce/
stmívání
Délka kabelu 
2m

Tlačítko žaluzií

Manuální ovládání ■
Nastavení lamel ■

Tlačítko žaluzií

1*
2*

MTN5877.., MTN5862..
MTN5842..

Manuální ovládání ■
Nastavení lamel ■
Paměťová funkce pro automatické ovládání  ■
pohonu v uložených časech
Funkce ochrany proti slunci se senzorem ■

Tlačítko žaluzie 
s paměťovou funkcí 
a senzorovou přípojkou

1*
2*

MTN5879.., MTN5863..
MTN5843..

Manuální ovládání ■
Nastavení lamel ■
Lze ovládat pomocí infračerveného ovládání  ■
(dálkové ovládání katal. č. MTN570222, 
MTN506923)
Funkce ochrany proti slunci se senzorem ■

Tlačítko žaluzií s IR 
přijímačem a senzorovou 
přípojkou

1*
2*

MTN5880.., MTN5864..
MTN5844..

Časový spínač žaluzií

Manuální ovládání pohybu a lamel ■
Programovatelná funkce hodin s časovými  ■
bloky:
Po–Pá: (1x čas zvednutí, 1x čas spuštění)  ■
So–Ne: 1x čas zvednutí, 1x čas spuštění) ■

Standardní časový spínač 
žaluzií

Rozšiřující vstup 
nefunkční (bez 

centrálního/
skupinového řízení

1*
2*

MTN5814.., MTN5819..
MTN5859..

Manuální ovládání pohybu a lamel ■
Funkce hodin pro komplexní přepínací rozsahy ■
Funkce Astro pro automatické přizpůsobení  ■
času přepínání dle roční doby.
Funkce náhodného času ■

Časový spínač žaluzií

1*
2*

MTN5815.., MTN5861..
MTN5841..

Manuální ovládání pohybu a lamel ■
Funkce hodin pro komplexní přepínací rozsahy ■
Funkce Astro pro automatické přizpůsobení  ■
času přepínání dle roční doby.
Náhodná funkce ■
Funkce sluneční ochrany se senzorem ■
Funkce stmívání se senzorem ■

Časový spínač žaluzií se 
senzorovou přípojkou

1*
2*

MTN5816.., MTN5867..
MTN5851..

Jednotka pro sledování větru

J ■ ednotka pro sledování větru umožňuje 
zvednutí nebo spuštění žaluzií v závislosti 
na síle větru

Rozhraní senzoru větru
MTN580693 se senzorem 
větru MTN580690 nebo 
MTN580692

přes rozšiřující vstup

1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique

Te
ch

n
ic

ké
 

in
fo

rm
ac

e

Ovládací systém žaluzií
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Tlačítko žaluzií

1* Katal. č. MTN5877.., MTN5862..

2* Katal. č. MTN5842..

  �Manuální ovládání
Nastavení lamel �

U manuálního ovládání motorů žaluzií nebo rolet je tlačítko 
žaluzií připojeno na řídící mechanismus žaluzií.

Elektronické tlačítko žaluzií nahrazuje mechanické tlačítko 
žaluzií. Tlačítko žaluzií má dvě oddělené ovládací plochy pro 
směr nahoru a dolů. Pomocí tlačítka (nahoru) se žaluzie nebo 
roleta pohybuje nahoru a pomocí tlačítka (dolů) se pohybuje 
dolů. Krátký čas stisknutí na méně než 1 vteřinu vytvoří impulz 
po dobu aktivace tlačítka. Tyto krátké impulzy jsou vyhod-
noceny motorem, který nastaví lamely (např. pro zabránění 
přímému slunečnímu svitu). Po stisknutí tlačítka na alespoň 1 
vteřinu se pohon přepne na nepřetržitý pohyb. Pokud uživatel 
již žádné tlačítko nestiskne, žaluzie se vysune nebo zasune 
do své koncové polohy. Softwarově nastavený čas chodu 
žaluzie je 2 minuty; to je dostatečný čas na to, aby se i velké 
žaluzie s delšími časy posunu dostaly do svých koncových 
poloh.

Tlačítko žaluzií s paměťovou 
funkcí a senzorovou přípojkou 

1* Katal. č. MTN5879.., MTN5863..

2* Katal. č. MTN5843..

Manuální ovládání �
Nastavení lamel �
Automatické řízení výstupu s časy zvedání a spouštění  �
ve 24 hodinových cyklech
Funkce ochrany proti slunci se senzorem, katal. č.  �
MTN580691

Kromě funkcí tlačítka žaluzií se senzorovou přípojkou lze uložit 
jednotlivé automatické časy zvedání a spouštění. Oba časy 
jsou ukládány – jednou v požadovaný čas zvednutí a jednou 
v požadovaný čas spouštění. Poté se tyto příkazy mohou 
denně automaticky opakovat. Oba časy lze kdykoliv nahradit 
jinými časy.

Paměťová přípojka je ideální
  � tam, kde je třeba žaluzie nebo rolety zvedat a spouštět 
každý den v určený čas.
pro simulace přítomnosti v domě v případě obchodních cest  �
nebo dovolených
pro automatické řízení žaluzií/rolet: řízení žaluzií je prová- �
děno i v méně často používaných místnostech.
pro starší nebo hendikepované osoby, aby mohly ovládat  �
žaluzie/rolety v celém domě kdykoliv je to potřeba bez 
nutnosti obcházet celý dům nebo pamatovat na programo-
vání hodin.

Příklad: bylo uloženo následující nastavení – Nahoru ráno v 7 
hodin, dolů večer v 8 hodin. Každý den se žaluzie zvedne v 7 
hodin a zase se spustí večer v 8 hodin. To se děje každý den, 
dokud nejsou „zadány“ další časy. V každý čas se provede 
úplný pohyb trvající cca 2 minuty.

Ukládání času zvedání a spouštění

Ukládání času se provádí v tlačítkovém nebo paměťovém režimu přidržením směrového tlačítka 
 pro čas zvednutí a  pro čas spuštění. Po asi 2 vteřinách vyšle zabudovaný bzučák 5 až 6 

krátkých tónů a jeden delší tón o asi 1,5 vteřinách. Pohybový příkaz byl uložen. Pokud pustíte 
tlačítko dříve, je příkaz proveden (čas pohybu cca 2 minuty), ale není uložen. Lze uložit čas 
zvedání a čas spouštění. Je také možné naprogramovat pouze jeden z časů zvedání nebo 
spouštění (např. čas spouštění na večer a ráno je žaluzie zvednuta ručně). Pokud jsou v průbě-
hu dne uloženy více jak dva příkazy – přepíší se první příkazy, takže jsou zaznamenány vždy jen 
poslední dva.

 Uložené časy jsou vymazány po výpadku proudu delším než 30 minut. 

Změna provozního režimu (tlačítkový režim, paměťový režim)

Aktivací pravé klapky nebo současným stisknutím obou směrových tlačítek (  a ) je do přibliž-
ně 3 vteřin přepnut provozní režim:
4 krátké tóny:  Přípojka je v paměťovém režimu.
1 vteřinu dlouhý tón:  Přípojka je v tlačítkovém režimu.

Reset (resetování nastavených časů)

Aktivací pravé klapky nebo současným držením obou směrových tlačítek (  a ) jsou po asi 7 
vteřinách vymazány uložené časy. Paměťová přípojka se přepne do tlačítkového režimu.

Funkce sluneční ochrany

U tlačítka žaluzií s paměťovou funkcí a senzorovou přípojkou lze po připojení senzoru slunce/
stmívání (katal. č. MTN580691) použít funkci sluneční ochrany (viz tlačítko žaluzií se senzorovou 
přípojkou). Hodnota jasu je pevně stanovena okolo 20000 Lux. 

Tlačítko žaluzií s IR přijímačem 
a senzorovou přípojkou 

1* Katal. č. MTN5880.., MTN5864..

2* Katal. č. MTN5844..

 Manuální ovládání  �
Nastavení lamel �
Lze ovládat pomocí IR dálkového ovládání (katal. č. MTN570222) �
Funkce ochrany proti slunci se senzorem, katal. č. MTN580691 �

Tlačítko žaluzií s IR přijímačem a senzorovou přípojkou nahrazuje mechanické tlačítko a k funk-
cím tlačítka žaluzií nabízí navíc funkci dálkového ovládání pomocí jednoho z IR dálkových 
ovládání (katal. č. MTN570222).

IR přijímač v tlačítku žaluzií odhaluje své přednosti ve velkých kancelářích nebo zasedacích 
místnostech. V kanceláři je velice pohodlné moct nastavit žaluzie do takové polohy, která zabra-
ňuje slunci rušit vás při práci, bez nutnosti k tomu vstávat. Tlačítko je ale vhodné také pro domácí 
využití, např. pro starší nebo hendikepované osoby, které mohou zvedat a spouštět žaluzie nebo 
rolety pomocí IR dálkového ovládání z jediného místa.

Funkce sluneční ochrany

U tlačítka žaluzií s IR přijímačem a senzorovou přípojkou lze po připojení senzoru slunce/stmí-
vání (katal. č. MTN580691) použít funkci sluneční ochrany (viz tlačítko žaluzií se senzorovou 
přípojkou). Hodnota jasu je pevně stanovena okolo 20000 Lux.

1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique
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Standardní časový spínač žaluzií

1* Katal. č. MTN5814.., MTN5819..

2* Katal. č. MTN5859..

Standardní časový spínač žaluzií umožňuje ve spojení 
s řídícím mechanismem žaluzií programované, časově řízené 
ovládání motoru žaluzie.

 Manuální ovládání �
Nastavení lamel �
Jednoduché časové funkce: �
◼ Jednoduché ovládání pomocí čtyřtlačítkového panelu
◼ Časový blok Po–Pá: 1x čas zvednutí, 1x čas spuštění
◼ Časový blok So–Ne: 1x čas zvednutí, 1x čas spuštění
◼ Funkce rychlého programování
◼ Továrně naprogramované časy přepínání
◼ Rezervní energie > 6 hodin prostřednictvím paměťového 

kondenzátoru

Programování

Pokud je paměťový kondenzátor nabitý (přibližně 30 minut 
po zapojení), lze pro usnadnění programování hodiny vyjmout 
ze zapuštěného mechanismu a naprogramovat je nezávisle.

 
 ! Upozornění: pokud je řídící mechanismus žaluzií 

s rozšiřujícím vstupem, katal. č. MTN580699 použit 
se standardním časovým spínačem, nemá rozšiřující 
vstup žádnou funkci.

Časový spínač žaluzií

1* Katal. č. MTN5815.., MTN5861..

2* Katal. č. MTN5841..

Manuální ovládání �
Nastavení lamel �
Funkce náhodného času (časový posun v rozmezí  �
+/- 15 min.)
Funkce Astro (časový posun v rozmezí +/- 2 hodiny v závis- �
losti na roční době)
Komplexní časové funkce: �
◼ 3 nezávislé programovací paměti
◼ přednastavené časy přepínání
◼ 18 programovatelných časů přepínání
◼ řízení/programování pomocí menu
◼ rezervní energie až 24 hodin (bez baterie)
◼ reset pro obnovení továrních nastavení
◼ jednoduché přepínání z letního času na zimní
◼ individuální programování doby pohybu

Kromě manuálního ovládání lze až 18 přepínacích časů 
rozdělit mezi 3 nezávislé programovací paměti. Tímto způ-
sobem lze uložit a vyvolat různé programy (např. pro všední 
dny, dovolené, víkendy, atd.). Funkce jako jsou funkce astro 
a funkce náhodného času nejsou používány globálně u všech 
časů, ale lze je individuálně přiřadit jakémukoliv času zvedání 
nebo spouštění. Tyto funkce umožňují spouštění a zvedání 
žaluzií v různých časech, což u venkovního pozorovatele 

vytváří dojem, že je dům/byt obývaný. Náhodná a astro funkce tak simulují přítomnost. Pomocí 
speciálních položek menu lze nastavit doby pohybu. 

Funkce astro

Pokud se má žaluzie zvedat při východu a opět zavírat při západu slunce, musí se časy přepíná-
ní v automatickém režimu neustále přizpůsobovat roční době. Pro tento případ vypočítá vypínač 
žaluzií čas východu a západu pro každý den v roce. Přípojka pro řízení času provádí příslušné 
přenastavení v závislosti na roční době každý týden. 
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Funkce náhodného času

Pokud byla pro určitý čas přepínání aktivována funkce náhodného času, může se tento čas lišit 
o maximálně +/- 15 minut. Tento náhodný čas je tvořen/upravován každý den v krocích po jedné 
minutě a je použit pro všechny přepínací časy s aktivovanou funkcí náhodného času. Pokud 
byla u přepínacího času aktivována také funkce astro, je přepínací čas nejprve upraven dle 
odpovídajících dob východu a západu slunce a poté je upraven funkcí náhodného času v rámci 
+/- 15 minut.

WZ     Led.                      Dub.                         Čer.                           Říj.                Pro.  SZ

WZ     Led.                      Dub.                         Čer.                           Říj.                Pro.  SZ

Te
ch

n
ic

ké
 

in
fo

rm
ac

e

Ovládací systém žaluzií
Časové spínače

302

Technické informace



Časový spínač žaluzií se senzoro-
vou přípojkou

1* Katal. č. MTN5816.., MTN5867..

2* Katal. č. MTN5851..

 Manuální ovládání �
Nastavení lamel �
Funkce náhodného času (časový posun v rozmezí +/-  �
15min)
Funkce Astro (časový posun v rozmezí +/- 2 hodiny v závis- �
losti na roční době)
Komplexní časové funkce: �

3 ■  nezávislé programovací paměti
přednastavené časy přepínání ■
18 programovatelných časů přepínání ■
řízení/programování pomocí menu ■
rezervní energie až 24 hodin (bez baterie) ■
reset pro obnovení továrních nastavení ■
jednoduché přepínání z letního času na zimní ■
individuální programování doby pohybu ■

 Funkce sluneční ochrany pomocí senzoru, katal. č.  �
MTN580691

Připojením senzoru slunce/stmívání (katal. č. MTN580691), lze 
použít kromě časového spínače žaluzií ještě funkce sluneční 
ochrany nebo stmívání.

Funkce sluneční ochrany a stmívání

Funkce sluneční ochrany a stmívání umožňuje regulaci přepí-
nacích časů prostřednictvím jasu, tj. žaluzie se spustí, když je 
překročena přednastavená hodnota jasu v obou směrech.

Funkce sluneční ochrany

Na časovém spínači lze naprogramovat prahovou úroveň 
jasu sluneční ochrany (viz Tlačítko žaluzií se senzorovou 
přípojkou).

Funkce stmívání

Senzor na okenní tabuli umožňuje použít funkci stmívání. 
Funkce stmívání je aktivována přibližně 120 minut před zápa-
dem slunce (křivka funkce astro). Přibližně 4 minuty po poklesu 
jasu na přednastavenou hodnotu jsou žaluzie spuštěny.

Senzorová přípojka
Jako příslušenství žaluzií k senzorové přípojce je dodávána oddělená svorkovnice, ke které lze 
připojit kabely senzoru slunce/stmívání. Svorkovnice je zabudována do řídícího mechanismu 
žaluzií. Senzor se připojuje pomocí zasouvacích kontaktů. 

Řídící mechanismus žaluzií se slunečním senzorem

Sluneční 
senzor

Motor

Senzor slunce/stmívání
Stejný senzor je využíván u funkcí stmívání a sluneční ochrany. Proto je možné s jedním senzo-
rem používat obě funkce. 

Senzor slunce/stmívání (katal. č. MTN580691)

Okenní tabuli a senzor je nejprve třeba vyčistit vhodným čisticím prostředkem. Poté senzor lehce 
navlhčete a přitiskněte jej k okenní tabuli.

Funkce sluneční ochrany umožňuje automatické spouštění žaluzií po překročení naprogramova-
né úrovně jasu. Elektronický systém nemá žádné údaje o aktuální poloze žaluzií. Žaluzie musí 
být tedy nejprve vytaženy do horní polohy, což trvá alespoň 2 minuty. Tak je dosažena stanovená 
výchozí poloha a funkce sluneční ochrany se aktivuje.

Mezní polohu žaluzií lze individuálně nastavit vhodným umístěním senzoru na okenní tabuli. 

Použití: Ochrana proti slunci na pracovištích s monitory, ochrana proti slunci u oken s květinami, 
oken skleníků, atd.

Funkce stmívání může fungovat pouze při použití časového spínače žaluzií se senzorovou 
přípojkou; umožňuje automatické spuštění žaluzií, jakmile jas poklesne pod naprogramovanou 
hodnotu. Funkce stmívání je aktivována pouze 2 hodiny před západem slunce dle funkce astro. 
To znamená, že žaluzie/rolety nejsou spuštěny pokaždé, když se setmí, např. když je špatné 
počasí nebo je zataženo. Po aktivaci funkce a po poklesu úrovně jasu pod nastavenou hodnotu 
jsou žaluzie spuštěny do své spodní mezní polohy. Polohu snímače stmívání na okenní tabuli lze 
nastavit dle požadavků.

Použití: Spouštění žaluzií po setmění.

Senzor časového spínače se senzorovou přípojkou se k hodinám připojuje pomocí zasouvací 
nebo trojpólové šroubové svorkovnice ve vložce (např. u zapuštěné instalace kabelu senzoru). 
Senzor všech ostatních zařízení se senzorovou přípojkou se připojuje pouze k řídící vložce 
žaluzií.

1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique
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Funkce sledování větru
Jednotka sledování větru umožňuje zvedání nebo spouštění ža-
luzií v závislosti na síle větru. Horní poloha chrání křehké lamely 
žaluzií a zajišťuje bezpečnost za větrného počasí. Jednotka 
sledování větru se skládá ze dvou částí:

senzoru větru (katal. č. MTN580692 nebo MTN580690) �
rozhraní senzoru větru (katal. č. MTN580693). �

Senzor větru

Rozhraní senzoru 
větru

Senzor větru (katal. č. MTN580692) se instaluje na střechu nebo 
stěnu domu. Musí být nainstalován v té nejvhodnější poloze 
pro měření síly větru. Nesmí být tedy montován na závětrné 
straně jakýchkoliv předmětů. Přesvědčte se, zda je zařízení 
namontováno ve správné poloze. Senzor s topením (katal. č. 
MTN580690) je vhodný pro bezproblémový chod v zimě. Topení 
vyžaduje oddělený zdroj napájení.

Rozhraní senzoru větru (katal. č. MTN580693) umožňuje připo-
jení senzoru k řídící vložce žaluzií nebo ke KNW prostřednictvím 
binárních vstupů.

V případě větrného alarmu se všechny žaluzie, jejichž rozšiřující 
vstupy jsou připojeny k výstupu rozhraní větrného senzoru vy-
táhnou do své nejvyšší polohy. Tyto žaluzie již nelze manuálně 
nebo automaticky ovládat. Větrný alarm je zrušen, až když síla 
větru v místě větrného senzoru poklesne pod přednastavenou 
hodnotu.

Větrný 
senzor

Rozhraní větrného 
senzoru

hnědý

hnědý

bílý
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1* Art no. MTN5815.., MTN5861..
Art no. MTN5816.., MTN5867..

2* Art no. MTN5841..
Art no. MTN5851..

Nastavení zimního/letního času, data, dne v týdnu 
a času

Před zadáním dat proveďte RESET.

 Při resetování jsou všechna nastavení vymazána a jsou 
obnovena implicitní standardní nastavení.

RESETOVÁNÍ

Dat.
Uhr

Set

W S

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

A

B

C

Mode

Prog Zufall Astro

7 s

1 Držte tlačítka [Mode] a [Set] stlačena 
po dobu cca. 7 vteřin, dokud se 
displej jasně nerozsvítí.

Na displeji bliká „1 2 0 0“. 
Zařízení bylo nastaveno na původní 
hodnoty.

Příprava k zadání základních dat (zimní/letní čas, 
datum, den v týdnu, čas)

1 Držte tlačítko [Set] stlačeno, dokud se na displeji neobjeví 
„prog“.

Zařízení je nyní v režimu nastavení.
2 Stiskněte tlačítko [Set].

Na displeji bliká „W“ (zimní čas).

Nastavení zimního/letního času

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
SoW

Na displeji bliká „W“ 
(zimní čas)

1 Stiskněte [ ] nebo [ ] pro změnu mezi „W“ (zimním 
časem) a „S“ (letním časem).

2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Nastavení měsíce

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Na displeji bliká „0 1“ 
(01–12).

1 Tlačítky [ ] a [ ] nastavte aktuální měsíc.
2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Nastavení kalendářního dne

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Na displeji bliká „0 1“ 
(01–31).

1 Tlačítky [ ] a [ ] nastavte aktuální měsíc.
2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Nastavení dne v týdnu

Dat.

Uhr

Prog Zufall Astro

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Mo V pravém horním rohu displeje bliká vedle „Mo“ (Pondělí) 
černý obdélník.

1 Tlačítky [ ] a [ ] nastavte aktuální den v týdnu.
2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Čas: Nastavení hodin
Prog Zufall Astro

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
SoDat.

Uhr

Na displeji bliká „1 2“ (00–23).

1 Tlačítky [ ] a [ ] nastavte aktuální hodinu.
2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Čas: Nastavení minut
Prog Zufall Astro

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
SoDat.

Uhr

Na displeji bliká „00“ (00–59).

1 Tlačítky [ ] a [ ] nastavte aktuální minutu.
2 Pro potvrzení stiskněte [Set].
Zařízení nyní zobrazuje aktuální čas, den v týdnu a letní nebo zimní čas.

Nastavení základních dat je dokončeno.

Programování časů zvedání a spouštění

 Časový spínač žaluzií má tři programovací paměti , B  a C . Paměti  a B  mají továrně 
nastavené časy zvedání a spouštění. Tyto časy můžete změnit nebo smazat. Paměť C  
není nastavena. Vaše vlastní časy zvedání a spouštění můžete ihned nastavit.

paměťový blok C  
1 Držte stisknuté tlačítko [Set], dokud se na displeji neobjeví „prog“.
2 Držte [s], dokud na displeji nebliká c.
3 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Je vybrána paměť C , na displeji se objeví --:--

 Zobrazení --:-- na displeji označuje volný paměťový slot ve zvolené paměti (A, B nebo C).

Programování časů Zvedání a Spouštění v paměti C C

Na displeji se rozsvítí následující: --:--
1 Stiskněte tlačítko [Set].
Bliká symbol " "
2 Stiskněte [ ] nebo [ ], čímž určíte směr pohybu (Zvedání nebo Spouštění) pro který zadá-

váte čas.
3 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Čas přepínání: Nastavení hodin

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

C

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Na displeji blikají první dvě 
čísla „00“.

1 Pomocí tlačítek [ ] a [ ] zvolte hodinu zvednutí/spuštění žaluzií.
2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique
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Čas přepínání: Nastavení hodin

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

C

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Na displeji blikají poslední 
dvě čísla „00“.

1 Pomocí tlačítek [ ] a [ ] nastavte minuty.
2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Čas přepínání: Nastavení dnů v týdnu

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

C

Na displeji se objeví obdél-
níky vedle každého dne (Po. 
až Ne.)
Kolem prvního obdélníku 
(Pondělí) je také blikající 
rámeček. Blikající rámeček 
indikuje, že tento den v týdnu 
můžete vybrat nebo zrušit. 
Přepínání se provádí pouze 
u vybraných dní.

1 Pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] pohybujte s blikajícím rámeč-
kem.

2 Pomocí tlačítka [Mode] vyberte nebo zrušte den v týdnu 
označený rámečkem.

Den z týdne byl vybrán, když se nalevo od něj objeví 
obdélník.

Po skončení výběru dní: 
3 Potvrďte tlačítkem [Set].

Nastavené funkce náhodného času

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

A

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Pod nápisem „Random“ bliká 
tečka.
Blikající tečka znamená, že 
je funkce náhodného času 
vypnuta.
Tečka, která nebliká, zname-
ná, že je funkce náhodného 
času zapnuta.

1 Pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] zapněte nebo vypněte funkci 
náhodného času.

2 Pro potvrzení stiskněte [Set].

Nastavení funkce Astro

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

C

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Pod nápisem bliká „Astro“. 
Blikající tečka znamená, že 
je funkce astro vypnutá.
Tečka, která nebliká, zna-
mená, že je funkce Astro 
zapnutá.

1 Pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] zapněte nebo vypněte funkci 
Astro.

2 Pro potvrzení stiskněte [Set].
Na displeji se objeví následující: --:--

Pro naprogramování dalších přepínacích časů postupujte 
znovu od bodu „Programování časů zvedání a spouštění 
v paměti C“.

Ukončení programování

Po uložení všech časů přepínání v programovací paměti:
1 Držte tlačítko [Set] alespoň 3 vteřiny.
Zařízení nyní zobrazuje aktuální čas, den v týdnu a letní nebo zimní čas. 
2 Pusťte tlačítko [Set].

  Pokud přidržíte tlačítko [Set] na příliš dlouhou dobu, přepne se časový spínač žaluzií zpět 
do režimu „prog“. Znovu stiskněte tlačítko [Set] na alespoň 3 vteřiny, dokud se na displeji 
neobjeví znovu aktuální čas, den v týdnu a „W“ pro zimní nebo „S“ pro letní čas. Pusťte 
tlačítko [Set]. Zvolte paměť C, aby se žaluzie automaticky zvedaly/spouštěly ve vámi zvole-
ných časech.

1  Držte tlačítko [Mode], dokud se na displeji nezobrazí zvolená paměť C .

Naprogramování přepínacích časů je nyní ukončeno.

Zvolení programovací paměti , B  nebo C

Zařízení nyní zobrazuje aktuální čas, den v týdnu a letní nebo zimní čas.
1  Pro přepnutí mezi jednotlivými programovacími paměťmi držte tlačítko [Mode].

 Jestliže na displeji není zobrazena žádná programovací paměť, nejsou aktivovány žádné 
časy zvedání a spouštění.

Smazání přepínacích časů

Zařízení zobrazuje aktuální čas, den v týdnu a letní nebo zimní čas.
1 Držte tlačítko [Set], dokud se na displeji neobjeví „prog“.
2  Držte [ ] nebo [ ], dokud se na displeji neobjeví požadovaná programovací paměť.
3  Pro potvrzení stiskněte [Set].
4 Držte [ ] nebo [ ] vyberte přepínací čas, který chcete smazat.
5 Stiskněte tlačítko [Mode] alespoň na 3 vteřiny a smažte přepínací čas.
Prázdný paměťový slot je označen symbolem --:--.

Smazání dalších přepínacích časů:
6  Pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte požadovaný čas.
7 Stiskněte tlačítko [Mode] alespoň na 3 vteřiny a smažte přepínací čas.

Ukončení postupu „mazání přepínacích časů“:
8 Stiskněte tlačítko [Set] alespoň na 3 vteřiny.
Zařízení nyní zobrazuje aktuální čas, den v týdnu a letní nebo zimní čas.

Přepínání mezi zimním a letním časem

Zařízení nyní zobrazuje aktuální čas, den v týdnu a letní nebo zimní čas.
1  Použijte tlačítko [Set] pro přepínání mezi:

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

W

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

S

Dat.
Uhr

Prog Zufall Astro

WDat.
Uhr

Prog Zufall Astro

S

Set

Set

Set

Set

 Zimním časem  � W
 Zimním časem a vlastním časem zvedání a spouš- �
tění W  
 Letním časem  � S
 Letním časem a vlastním časem zvedání a spouš- �
tění  S

 Pokud není aktivován vlastní čas zvedání nebo spouštění, poběží žaluzie po implicitně 
nastavenou dobu 2 minut.

 Další informace o žaluziích a časových spínačích žaluzií lze nalézt v provozních pokynech.
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Ovládací systém žaluzií
Krátké pokyny k časovému spínači žaluzií 
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Kombinovaná zásuvka RJ45/TAE (kat. 3), 
katal. č. MTN465707 

Přiřazení horní svorkovnice (RJ45)

Připojovací svorka 1 2 3 4 5 6

analogová DTAG b a

mez. standard a b

digitální ISDN (S0) 2a 1a 1b 2b

Up0 a b

DSL TX+ TX- RX+ RX-

Přiřazení spodní svorkovnice (TAE)

Připojovací svorka 1 2 3 4 5 6

analogová DTAG La Lb W E b2 a2
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Síťová technologie
Přiřazení svorek ke komunikačním 
vstupům
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Rozměry přípojek

9-pólová zásuvka typu D (katal. č. MTN464392)

 RS 232 �
2x9-pólová zásuvka typu  �
D nebo
2x9-pólová přípojka  �
typu D
1 otvor lze vylomit �

15-pólová zásuvka typu D (katal. č. MTN464391) 

 2x15-pólová zásuvka typu  �
D nebo
2x15-pólová přípojka  �
typu D
1 otvor lze vylomit �

25-pólová zásuvka typu D (katal. č. MTN464393) 

 2x25-pólová zásuvka typu  �
D nebo
2x25-pólová přípojka  �
typu D
1 otvor lze vylomit �

BNC/TNC (katal. č. MTN464395) 

2x BNC/TNC zabudovaná  �
zásuvka nebo
2 x TNC zabudovaná  �
zásuvka
1 otvor lze vylomit �

Modulární konektor (katal. č. MTN464398) 

 2x AMP-Modulární  �
konektorový systém
1 otvor lze vylomit �

Audio zásuvka XLR (katal. č. MTN464390) 

Konektory optického vlákna ST (katal. č. MTN464386) 

Pro 2 konektory optického vlákna ST �

Duplex SC (katal. č. MTN464381) 

Pro 2 konektory Duplex SC �

Reichle & De-Massari (katal. č. MTN464384) 

IBM-System ACS Typ Mini C (katal. č. MTN464383) 

Pro 2 moduly Systému pokročilé konektivity IBM (ACS)  �
typu Mini C
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Komunikační/datová technologie
Mechanismy pro šikmé vývody 
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Funkce Mechanismy Kryt

Centrální deska 
pro mechanismus 
řídící jednotky 
pokojové teploty 
s vypínačem.

Centrální deska pro 
mechanismus řídící 
jednotky pokojové 
teploty s přepínacím 
kontaktem

Centrální deska 
pro mechanismus 
podlahového 
termostatu 
s vypínačem

1* MTN5348.., 
MTN5361..

MTN5347.., 
MTN5362..

MTN5349.., 
MTN5358..

2* MTN5397.. MTN5374.. MTN5375..

Řídící jednotka pokojové teploty

 Pro elektromotorické ventilové pohony  ■
nepřipojené ke zdroji napájení
1x spínací kontakt ■
Teplotní rozdíl 0,5 K ■
Teplotní rozsah přibl. 5–30°C ■
Připojení pro noční časově řízenou redukci  ■
teploty o přibl. 4 K
S vypínačem ON/OFF a kontrolním světlem ■
S tepelnou recirkulací ■

Mechanismus řídící 
jednotky pokojové teploty 
s vypínačem
MTN536302 (AC 230 V)
MTN536304 (AC 24 V)

Pro elektromotorické ventilové pohony  ■
připojené a nepřipojené ke zdroji napájení
1x spínací kontakt ■
Teplotní rozdíl 0,5 K ■
Teplotní rozsah přibl. 5–30°C ■
S tepelnou recirkulací ■

Mechanismus řídící 
jednotky pokojové teploty 
s přepínacím kontaktem
 MTN536400 (AC 230 V)
MTN536401 (AC 24 V)

 Pro elektrické podlahové vytápění s NTC  ■
senzorem
Teplotní rozdíl přibl. 1 K ■
Teplotní rozsah přibl. 10–50°C ■
Oddělené připojení noční časově řízené  ■
redukce teploty o přibl. 5 K

Mechanismus podlahového 
termostatu s vypínačem
MTN537100 (AC 230 V)

1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique
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Mechanismus podlahového termostatu, 
katal. č. MTN37100

Mechanismus řídící jednotky pokojové teplo-
ty s vypínačem, katal. č. MTN5363

Mechanismus řídící jednotky pokojové 
teploty s přepínacím kontaktem,
katal. č. MTN5364

Ovládání topení
Funkce a přehled zařízení
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Princip funkce

Základem prakticky všech detektorů pohybu je pasivní infračer-
vená technologie, která se používá u všech zařízení ARGUS. 
Infračervené záření je měřeno a srovnáváno v oblasti detekce, 
takže zařízení je pasivní, protože samo žádné záření nevysílá. 
Všechna tělesa (lidé, zvířata, vozidla, stromy, atd.) vysílají in-
fračervené záření. Rozpoznání pohybu v oblasti detekce závisí 
na několika faktorech:

 Směr pohybu objektu v oblasti detekce. Největšího dosahu  �
je dosaženo, když se aktivní a pasivní zóny kříží ve správ-
ných úhlech.
Teplotní rozdíl mezi tělesem a jeho okolím (čím větší rozdíl,  �
tím větší citlivost detektoru pohybu a tím větší dosah).
Velikost sledovaného objektu. �
Rychlost, kterou objekt prochází oblastí detekce. �
Vliv počasí, jako je déšť, sníh nebo mlha, které pohlcuje  �
infračervené záření a tak snižuje dosah.

Na zařízeních lze nastavit dobu trvání procesu spojeného 
s detekcí a tato doba je resetována při každé detekci pohybu. 
To znamená, že pokud někdo zůstává v místnosti, zůstanou 
světla stále zapnutá.

Místo instalace
1. Montážní výška

Montážní výška má přímý vliv na dosah detektoru pohybu. 
Optimální montážní výška je 2,5 m. Odlišné hodnoty mají 
za následek jiný dosah.

2. Pevná instalace
ARGUS je třeba instalovat na pevné, tuhé povrchy, jelikož 
jakýkoliv pohyb detektoru může spustit sepnutí.

3. Vzdálenost od zapnutého svítidla
Aby se zabránilo nepotřebnému zapínání zátěže, je třeba 
vybrat místo instalace tak, aby svítidlo nebylo namontova-
né přímo v oblasti detekce detektoru ARGUS. Rovněž je 
třeba se vyhnout instalaci detektoru pohybu nad svíti-
dlem. Teplo vyzařované svítidlem může ovlivnit funkčnost 
detektoru pohybu a způsobit neustálé zapnutí světla.

Pokud jsou zapínaná světla nainstalována v oblasti detekce 
detektoru ARGUS, přesvědčte se, zda je mezi detektorem 
a světlem dostatečná vzdálenost. To znamená 5 m pro zá-
těž připojenou výše než ARGUS. Pokud taková vzdálenost 
není možná, může být oblast detekce detektoru ARGUS 
ve směru světla zakryta pomocí dodávaných překryvných 
součástí.

4. Vzdálenost od zdrojů rušení
Zdroje rušení, jako jsou silnice a sousedství by se neměly 
nacházet v oblasti detekce detektoru ARGUS, aby nedo-
cházelo k nechtěnému spínání. Mějte na mysli, že velké 
a rychle se pohybující předměty, jako jsou auta, nákladní 
automobily, nebo autobusy mohou být rozlišeny na velké 
vzdálenosti. Stromy, větve a křoví, mohou mít také teplotu, 
která se liší od jejich okolí. Pokud se pohybují ve větru, 
mohou spustit detektor ARGUS. Tento vliv se snižuje s ros-
toucí vzdáleností (5–6 m).

5. Instalace na straně směru chůze
K dosažení co nejlepší detekce pohybu, musí být ARGUS 
namontován z boku oblasti detekce tak, aby detekce pohy-

bu probíhala pod správným úhlem. Pokud je ARGUS namontován takovým způsobem, že se 
sledovaný objekt pohybuje přímo k detektoru pohybu, dojde ke značnému snížení dosahu. 

OK OK OK

6. Kryté místo instalace
Dešťové kapky stékající po optice detektoru a přímé sluneční světlo mohou ovlivnit momen-
tální infračervené snímání detektoru ARGUS. Jako všechny pasivní infračervené detektory, 
i detektor ARGUS musí být nainstalován takovým způsobem, aby byl chráněn proti dešti 
a přímému slunečnímu svitu, aby nedocházelo k nechtěnému spínání. 

7. Instalace několika detektorů ARGUS
Pokud má být několik detektorů ARGUS nainstalováno vedle sebe, aby monitorovaly dlouhé 
venkovní úseky, zajistěte, aby se zorné úhly jednotlivých detektorů pohybu vzájemně překrý-
valy. Pouze tak dostanete oblast detekce bez mezer. Vytváření velkých skupin zařízení o více 
jak 4 detektorech není vhodné ani technicky ani z hlediska funkcionality a nedoporučuje se.

8. Přepínání indukčních zátěží
Pokud je ARGUS použit pro přepínání indukčních zátěží, jako jsou transformátory, relé, styka-
če a zářivky, může dojít k proudovým rázům, které zátěže znovu zapnou („efekt udržovaného 
světla“). Takové proudové rázy lze snížit zapojením kondenzátoru (katal. č. MTN542895) 
paralelně k indukční zátěži. Detekce pohybu a přítomnosti v kombinaci s alarmovými systémy.

 Detektory pohybu/přítomnosti se dle Asociace majetkových pojišťoven (VdS) nepovažují 
za vhodnou součást alarmového systému, protože jsou tato zařízení napájena ze sítě. Při 
výpadku proudu se detektory nezávisle na pohybu sepnou ihned po obnovení zdrojového 
napětí. To může spustit funkci alarmu.

 Detektory pohybu/přítomnosti mohou spustit falešný poplach při nesprávném zvolení místa 
instalace.

Detektory pohybu/přítomnosti sepnou ihned po detekci pohybujícího se zdroje tepla. Tím může 
být osoba, ale také stromy, vozidla nebo teplotní rozdíl oken. Aby se zabránilo falešným popla-
chům, je třeba volit místo instalace takovým způsobem, aby nebylo možné detekovat nechtěné 
zdroje tepla. Nechtěné zdroje tepla mohou zahrnovat následující:

pohybující se stromy, křoví, atd. s teplotou, která se liší od okolního prostředí �
okna, kde vliv střídání slunečního svitu a mraků může způsobit rychlé změny teploty. �
velké zdroje tepla (např. vozidla), které se dají detekovat přes okna. �
hmyz pohybující se na optice detektoru. �
malá zvířata. �
velmi osvětlené místnosti, kde se světlo může odrážet od objektů (např. od podlahy), což  �
může způsobit rychlé změny teploty.
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ARGUS 220 Advanced  Katal. č. MTN565419

Oblast detekce

A =  Vnitřní bezpečnostní zóna s úhlem detekce 360° a dosa-
hem 4 m.

B =  Střední bezpečnostní zóna s úhlem detekce 220° a oblastí 
detekce přibl. 9 m x 18 m.

C=  Vnější bezpečnostní zóna s úhlem detekce 220° a oblastí 
detekce přibl. 16 m x 28 m.

Uvedený dosah se vztahuje k běžným podmínkám a montážní 
výšce 2,5 m a je třeba jej proto brát jako orientační hodnotu. 
Dosah se může v závislosti na počasí významně lišit.

Řídící prvky
Řídící prvky detektoru ARGUS jsou chráněny krytem. K otevření je třeba kryt posunout nahoru, 
dokud není cítit, že zapadá a poté jej vyjmout. Nastavené hodnoty lze odečíst dle polohy šipek.

A

E

B
C

D

A = Ovládač citlivosti: plynule nastavitelný
B =  Ovládač doby sepnutí: nastavitelný v 6 úrovních 

od přibl. 1 vteřiny do přibl. 8 minut
C =  Ovládač prahové úrovně jasu: Denní/noční provoz, 

plynule nastavitelný od přibl. 3 do 1000 luxů.
D =  Indikátor funkce, rozsvítí se při každé detekci 

pohybu
E = Senzor jasu, nesmí být zakrytý

Nasměrování detektoru ARGUS

Pro nastavení oblasti detekce takovým způsobem, aby co nejlépe vyhovovala místním pod-
mínkám je možné u nástěnné montáže nastavit senzor horizontálně o 12° doleva a doprava 
a vertikálně o 9° nahoru a 24° dolů. Senzor lze osově nastavit o 12°.

U stropní montáže lze senzor nastavit o 25° doleva nebo doprava a vertikálně o 4° nahoru 
a 29° dolů. Senzor lze osově nastavit o 8,5°.

Vyrovnejte senzor ve směru oblasti detekce (změňte směr otáčení v mezních polohách) a pře-
chodem z venku do oblasti detekce zkontrolujte, zda detektor ARGUS přepíná zátěž a indikátor 
funkce.

Blokování určitých oblastí

Dodané součásti pro zakrytí mohou být použity pro zakrytí nechtěných oblastí a zdrojů rušení 
v oblasti detekce. Spínač citlivý na světlo vpředu, nesmí být těmito součástmi překryt, jinak dojde 
ke snížení světelné citlivosti.
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pro povrchovou montáž
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Instalace
Jednou z vlastností detektoru ARGUS je jeho velká instalační 
fl exibilita. Lze jej namontovat nejen na stěnu, ale také na strop. 
U stropní montáže se musí čočka otáčet dle popisu a v mezních 
polohách je třeba směr otáčení měnit (viz. obrázek).
 

Pokud je strop nakloněný, vždy montujte ARGUS koulí dolů,  �
aby mohla kondenzovaná voda unikat.
Namontujte ARGUS v úhlu naklopení mezi 15° a 90°.  �
V ostatních případech není zaručeno krytí IP 55.

➀ ➁ ➂

Montáž nástěnné konsoly

Aby bylo možno vést kabel jdoucí shora k zadní straně zaříze-
ní, lze k nástěnnému držáku připevnit čtyři distanční podložky.

Montáž ve vnitřních/vnějších rozích nebo na pevných sloupech.

Elektrické zapojení
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ARGUS 220 Advanced

312

Technické informace



ARGUS 110 Basic Katal. č. MTN565119

ARGUS 220 Basic Katal. č. MTN565219

Oblast detekce
ARGUS 110 Basic

A =  Vnitřní bezpečnostní zóna s úhlem detekce 360° a dosa-
hem 4 m.

B =  Střední bezpečnostní zóna s úhlem detekce 110° a oblastí 
detekce přibl. 9 m x 18 m.

C=  Vnější bezpečnostní zóna s úhlem detekce 110° a oblastí 
detekce přibl. 12 m x 24 m.

ARGUS 220 Basic

A =  Vnitřní bezpečnostní zóna s úhlem detekce 360° a dosa-
hem 4 m.

B =  Střední bezpečnostní zóna s úhlem detekce 220° a oblastí 
detekce přibl. 9 m x 18 m.

C =  Vnější bezpečnostní zóna s úhlem detekce 220° a oblastí 
detekce přibl. 12 m x 24 m.

Uvedený dosah se vztahuje k běžným podmínkám a montážní 
výškou 2,5 m a je třeba jej proto brát jako orientační hodnotu. 
Dosah se může v závislosti na počasí významně lišit.

Řídící prvky
Řídící prvky detektoru ARGUS jsou chráněny krytem. K otevření je třeba kryt posunout nahoru, 
dokud není cítit, že zapadá a poté jej vyjmout. Nastavené hodnoty lze odečíst dle polohy šipek.

B

D
C

A

A = Indikátor funkce; rozsvítí se při každé detekci pohybu
B = Senzor jasu, nesmí být zakrytý
C =  Ovládač prahové úrovně jasu: Denní/noční provoz, 

plynule nastavitelný od přibl. 3 do 1000 luxů.
D =  Ovládač doby sepnutí: nastavitelný v 6 úrovních od přibl. 

1 vteřiny do přibl. 8 minut
Ovládač citlivosti: plynule nastavitelný

Nasměrování detektoru ARGUS

Pro nastavení oblasti detekce takovým způsobem, aby co nejlépe vyhovovala místním pod-
mínkám, je možné u nástěnné montáže nastavit senzor horizontálně o 12° doleva a doprava 
a vertikálně o 9° nahoru a 24° dolů. Senzor lze osově nastavit o 12°.

U stropní montáže lze senzor nastavit o 25° doleva nebo doprava a vertikálně o 4° nahoru 
a 29° dolů. Senzor lze osově nastavit o 8,5°.

Vyrovnejte senzor ve směru oblasti detekce (změňte směr otáčení v mezních polohách) a pře-
chodem z venku do oblasti detekce zkontrolujte, zda detektor ARGUS přepíná zátěž a indikátor 
funkce.

Blokování určitých oblastí

Dodané součásti pro zakrytí mohou být použity pro zakrytí nechtěných oblastí a zdrojů rušení 
v oblasti detekce. Spínač citlivý na světlo vpředu, nesmí být těmito součástmi překryt, jinak dojde 
ke snížení světelné citlivosti.

Te
ch

n
ic

ké
 

in
fo

rm
ac

e

Detektor pohybu ARGUS 
pro povrchovou montáž
ARGUS 110/220 Basic

313

Technické informace



Instalace
Jednou z vlastností detektoru ARGUS je jeho velká instalační 
fl exibilita. Lze jej namontovat nejen na stěnu, ale také na strop. 
U stropní montáže se musí čočka otáčet dle popisu a v mez-
ních polohách je třeba směr otáčení měnit (viz. obrázek).

 Pokud je strop nakloněný, vždy montujte ARGUS koulí dolů,  �
aby mohla kondenzovaná voda unikat.
Namontujte ARGUS v úhlu naklopení mezi 15° a 90°.  �
V ostatních případech není zaručeno krytí IP 55.

➀ ➁ ➂

Montáž nástěnné konsoly

Aby bylo možno vést kabel jdoucí shora k zadní straně zaříze-
ní, lze k nástěnnému držáku připevnit čtyři distanční podložky.

Montáž ve vnitřních/vnějších rozích nebo na pevných sloupech.

Elektrické zapojení
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70° úhel detekce až do 7 m �
pro menší oblasti sledování �
Jas: Denní/noční provoz, plynule nastavitelný  �
od přibl. 3 do 1000 luxů
Nastavení doby sepnutí: nastavitelná v 6 úrovních  �
od přibl. 1 vteřiny do přibl. 8 minut
obzvláště vhodný pro oblasti, ve kterých se sledovaný  �
objekt pohybuje směrem k detektoru ARGUS.

Oblast detekce
Skutečné hodnoty závisí na různých faktorech – zdroji tepla 
(velikost a teplota), směr pohybu, rychlost, teplotní rozdíl – 
a tak mohou být větší nebo menší, než udávané hodnoty.

Instalace
Optimální detekce pohybu při instalaci ze strany směru pohybu.

Rozměry

ARGUS 70 Katal. č. MTN545719
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Oblast detekce

Uvedený dosah se vztahuje k běžným podmínkám a montážní 
výšce 2,5  m a je třeba jej proto brát jako orientační hodnotu. 
Dosah se může v závislosti na počasí významně lišit.

A =  Vnitřní bezpečnostní zóna s úhlem detekce 360° a dosa-
hem 4 m.

B =  Střední bezpečnostní zóna s úhlem detekce 300° a oblastí 
detekce přibl. 7.

C =  Vnější bezpečnostní zóna s úhlem detekce 300° a oblastí 
detekce přibl. 16 m x 20 m.

Nastavení dosahu tří 100° sektorů

300° oblast detekce je rozdělena do tří 100° sektorů; dosah 
každého sektoru lze jednotlivě upravit. Tímto způsobem lze 
v každém sektoru kompenzovat stoupající nebo klesající terén 
ve vnější zóně nebo snížit dosah.

Řídící prvky
Řídící prvky pro nastavení 6 různých dob sepnutí, prahové úrovně jasu, celkové citlivosti všech 
senzorů a dosahu každého z 100° sektorů jsou chráněny krytem detektoru ARGUS, který lze vy-
sunout nahoru. Tyto prvky jsou proto nejlépe chráněné proti vlhkosti a neoprávněné manipulaci. 
Kryt se pohybuje nahoru o cca 1 cm v úhlu 45°.

A = Citlivost
B = Jas
C = Nastavení doby sepnutí
D = Indikátor funkce
E = Snímač jasu: nesmí být zakrytý
F1 = Dosah 100° předního sektoru

Pomocí tří seřizovacích šroubů F1, F2 a F3 lze nastavit maximální a minimální dosah všech 100° 
sektorů. Pokud lze popisku „min“ číst horizontálně znamená to, že dosah sektoru byl snížen 
o 60 %. Nastavení citlivosti se vztahuje na všechny tři sektory.

Nasměrování detektoru ARGUS
Pro nastavení oblasti detekce takovým způsobem, aby co nejlépe vyhovoval místním podmín-
kám, je možné otočit spodní část senzorové hlavy horizontálně o 30° doprava a doleva. Celou 
senzorovou hlavu lze také natočit.

Červená LED indikátoru funkce je umístěna pod jednotkou pro nastavení doby sepnutí za čoč-
kou. Integrovaný indikátor funkce umožňuje rychlé a jednoduché nasměrování detektoru ARGUS 
v místě instalace.

Instalace
Univerzální konstrukce těla detektoru umožňuje montovat tyto detektory na rohy domů bez použití 
dalšího příslušenství.

Pro změnu stran zatlačte blokovací svorku tvaru U na spodní straně detektoru ARGUS do otvoru 
co nejdále. Vyjměte hlavu senzoru. Otočte nástěnný držák o 180° a poté vraťte senzorovou 
hlavu zpět na místo.

ARGUS 300 Katal. č. MTN564319
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Instalace prodloužení

Aby se zabránilo blokování oblasti detekce okapy při rohové 
montáži, lze detektor ARGUS 300 nainstalovat s prodloužením 
(délka 117 mm, katal. č. MTN554399).

Instalace ze strany směru chůze

Pro co nejlepší detekci je třeba namontovat detektor ARGUS 
ze strany oblasti detekce tak, aby pohyb probíhal ve správném 
směru. Pokud je ARGUS namontován tak, že se sledovaný 
objekt pohybuje přímo k detektoru, je tím způsobeno značné 
snížení dosahu.

Správně Nesprávně 

Rozměry

Blokování určitých oblastí

Dodané krycí segmenty mohou být použity k zastínění některých oblastí nebo zdrojů rušení 
v oblasti detekce. Každý kryt blokuje výseč o 60° a lze ji rozdělit na tři 20° části. Tyto části lze 
nezávisle oddělit.

A =  Spínač citlivý na světlo. Spínač citlivý na světlo vpředu nesmí být zakryt, jinak dojde ke sní-
žení světelné citlivosti (nechte otvor v krycím segmentu).
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Oblast detekce

Uvedený dosah se vztahuje k běžným podmínkám a montážní 
výškou 2,5  m a je třeba jej proto brát jako orientační hodnotu. 
Dosah se může v závislosti na počasí významně lišit. 
A =  Vnitřní bezpečnostní zóna s úhlem detekce 360° a dosa-

hem 4 m.
B =  Střední bezpečnostní zóna s úhlem detekce 360° a oblastí 

detekce přibl. 7 m.
C=  Vnější bezpečnostní zóna s úhlem detekce 360° a hloub-

kou oblasti detekce přibl. 30 m (16 m vpředu a 14 m vzadu) 
a šířkou 20 m.

Řídící prvky

Plynulé nastavení interního spínače citlivého na světlo a 6 
různých dob sepnutí umožňuje přizpůsobení se podmínkám 
v místě instalace. Integrovaný indikátor funkce umožňuje rych-
lou a snadnou kontrolu detektoru ARGUS v místě instalace. 

A = Jas
B = Nastavení doby sepnutí
C = Indikátor funkce
D = Senzor jasu: nesmí být zakryt

Instalace
Univerzální provedení umožňuje venkovní stropní montáž.

Detektor pohybu lze umístit také do nástěnné/stropn instalační krabice (odpovídající standardu 
DIN 49073 typ B) s průměrem 60 mm.

Stropní montáž

Instalace ze strany směru chůze

Pro co nejlepší detekci je třeba namontovat detektor ARGUS ze strany oblasti detekce tak, aby 
pohyb probíhal pod správným úhlem. Pokud je ARGUS namontován tak, že se sledovaný objekt 
pohybuje přímo k detektoru, je tím způsobeno značné snížení dosahu (nevhodný pro chodby 
nebo dlouhé průchody).

Správně Nesprávně

Rozměry

ARGUS 360 Katal. č. MTN564419
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ARGUS permanentně připojený k síti

ARGUS ovládaný dvoucestným tlačítkem 
s rozpínacím kontaktem (pro dodatečnou montáž)

Argus v paralelním zapojení

Argus ovládaný sériovým přepínačem Argus ovládaný vypínačem/střídavým přepínačem

Argus ve stávajícím dvoucestném obvodě
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Detektor pohybu Detektor pohybu Detektor pohybu

Detektor pohybuTlačítkový přepínač

Pokud je tlačítko stisknuto na asi 2 vteřiny, ARGUS zapne 
světlo. Po nastaveném čase ARGUS světlo opět automa-
ticky vypne. 

Tlačítkový přepínačTlačítkový přepínač Detektor pohybu

Pokud je tlačítko stisknuto na asi 2 vteřiny, ARGUS zapne 
světlo. Po nastaveném čase ARGUS světlo opět automaticky 
vypne. 

Detektor pohybu 

Manualní

Automatické

Sériový přepínač

ARGUS lze vypínat a zapínat pomocí sériového přepínače. 
Manuální nebo automatický režim závisí na poloze obou 
vypínačů

Argus lze vypínat a zapínat vypínačem. V závislosti na poloze 
dvoucestného vypínače je docíleno manuálního nebo automa-
tického režimu.

Detektor pohybu

Manuální Automatické

Vypínač Střídavý přepínač

ZAPNUTO/
VYPNUTO

Detektor pohybu ARGUS 
pro povrchovou montáž
Obvodová schémata
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ARGUS paralelně se schodišťovým časovačem

ARGUS a relé namísto impulsního relé

ARGUS a vypínač
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Detektor pohybuTlačítko Tlačítko Schodišťový 
časovač

ARGUS i schodišťový časovač zapínají světla na určitou dobu.

Vyměňte impulsní relé za relé. Pro zapnutí stiskněte tlačítko 
na 2–3 vteřiny. ARGUS spíná automaticky.

Detektor pohybuTlačítko Relé s rozpínacím 
kontaktem

Tlačítko

Detektor pohybu Vypínač      

ON/OFF

Detektor pohybu ARGUS 
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Funkce

Argus Presence se instaluje na strop místnosti, registruje 
přítomnost osob v dosahu 7 m a zároveň měří intenzitu přiro-
zeného světla. Pokud jas poklesne pod předvolenou hodnotu 
(10–1000 luxů), sepne i ten nejmenší pohyb osvětlení pro-
střednictvím kanálu 1 (kanál přítomnosti). Pokud je ale jas 
v okolí dostatečný nebo pokud ARGUS nikoho v místnosti 
nezjistí, znovu světla vypne.

Příklad: Pokoj má úroveň denního světla 200 luxů. ARGUS 
Presence je nastaven na prahovou úroveň jasu 500 luxů. 
Pokud je detekován pohyb a je zapnuto umělé osvětlení 
s 400 luxy, má pokoj nyní 600 luxů. Obvykle by to znamena-
lo opětovné zhasnutí světla. Protože ale ARGUS Presence 
„myslí“, světlo zůstane zapnuto. Pokud se denní světlo zvýší 
o dalších 300 luxů (v místnosti je nyní zjištěno 900 luxů), 
zařízení vypne umělé osvětlení s 400 luxy.

Zařízení lze použít např. v kancelářích, školách, veřejných 
budovách nebo v domácnostech. Oblast detekce je rozdělena 
do 6 rovin se 136 zónami a 544 spínacími segmenty.

ARGUS Presence má druhý reléový kanál. Ten efektivně 
a nezávisle na jasu řídí všechny připojené systémy, jako je 
vytápění nebo ventilace. Příklad: někdo vstoupí do kanceláře 
a světlo se automaticky zapne, stejně tak jako topení nebo 
ventilace. Pokud je k dispozici dostatečné venkovní osvětlení, 
vypne kanál přítomnosti světlo, ale topení/ventilace zůstane 
zapnutá.

 Detekce pohybu a přítomnosti v kombinaci s alarmovými 
systémy: viz kapitola „Detektory pohybu – princip funkce“.

Oblast detekce/ Montážní výška
Vnitřní oblast detekce:

12,0 m

1,0 m

2,5 m

Čím menší vzdálenost mezi osobou a detektorem ARGUS Presence, tím menší pohyby lze 
rozlišit.

Venkovní oblast detekce:

14,0 m

2,5 m

Když osoba jde, je k dispozici větší oblast detekce. Referenční úrovní detekce je zem. Zvýšená 
montážní výška má za následek snížení citlivosti a hustoty detekce.
V závislosti na požadavcích nemusí být vysoká citlivost vyžadována (např. skladiště, tělocvičny).

Montážní výška Sedící osoba Chodící osoba

2,0 m 10 m 11 m

2,5 m 12 m 14 m

3,0 m 14,5 m 17 m

Příklady zapojení
Pokud je spínací kapacita zařízení nedostatečná, je třeba před zařízení zapojit relé nebo stykač. 

ARGUS Presence Katal. č. MTN550590

ARGUS Presence s IR přijímačem a pro provoz rozšiřující jednotky Katal. č. MTN550591
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Instalace
Spínací mechanismus je připojen k instalační krabici velikosti 60 pomocí rozpěrek nebo dvou 
šroubů. U povrchové montáže je mechanismus instalován v krabici pro povrchovou montáž, 
která je k dispozici jako příslušenství (katal. č. MTN550619)

Rozměry

Řídící prvky

Ovládací prvky pro nastavení doby sepnutí a prahové úrovně jasu jsou ze zadní strany senzoro-
vé hlavy.
Doba sepnutí kanálu 1 je 1 s v testovací poloze a závislost na jasu je vypnuta. Doba sepnutí 
kanálu 2 je 3 s v testovací poloze.

OFFTest

Test

Test

Činnost při spouštění ARGUS Presence 
(katal. č. MTN550590):

Po připojení síťového napětí zkontroluje zařízení do minuty 
svojí funkci a na dobu inicializace zapne oba kanály (pokud 
je dostatečné okolní osvětlení, je kanál 1 vypnut asi po 20 s). 
Poté je ARGUS připraven k provozu. 

Činnost při spouštění: ARGUS Presence 
s IR přijímačem, katal. č. MTN550591: 

Po připojení k síťovému napětí nebo po krátkém výpadku prou-
du (> 1s, např. při stisknutí tlačítka – rozpínacího kontaktu) 
jsou okamžitě zapnuty výstupy. Během první minuty zařízení 
zkontroluje všechny své nastavené funkce. Poté je spuštěna 
nastavená doba sepnutí kanálu 1 a je snížena prahová úroveň 
jasu tak, aby ARGUS opět ihned nevypnul. Po vypršení doby 
sepnutí vypne kanál 1 svůj výstup. Nyní zařízení snímá jas 
a znovu reaguje na pohyb.

ARGUS Presence s IR přijímačem a pro provoz 
rozšiřující jednotky 

IR přijímač (katal. č. MTN550591)

ARGUS Presence reaguje automaticky na tlačítko č. 10 
na dálkových IR ovládačích (katal. č. MTN570222). K aktivaci 
IR funkcí detektoru ARGUS Presence můžete využít pouze 
tlačítko č. 10. Není vyžadován žádný učební postup. Kanál 1 
přepíná při použití tlačítka 10 mezi třemi funkcemi.

Permanentně 
ZAPNUTO

svítí červená LED

Permanentně 
VYPNUTO

červená LED pomalu bliká

Automatická 
funkce 

červená LED je vypnutá
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Zapuštěný modul senzoru ARGUS 180 Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan (katal. č. MTN5784.., MTN5755..); 
Merten Artec / Antique (katal. č. MTN5786..)

Zapuštěný modul senzoru ARGUS 180 
s přepínačem

Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan (katal. č. MTN5785.., MTN5728..); 
Merten Artec / Antique (katal. č. MTN5795..)

Zapuštěný modul senzoru ARGUS 180/2,20 m Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan (katal. č. MTN5687.., MTN5688..)

 Detekce pohybu a přítomnosti v kombinaci s alarmovými 
systémy: viz kapitola „Detektory pohybu – princip funkce“

Funkce
Modul senzoru ARGUS je vnitřní detektor pohybu pro zapuš-
těnou montáž. Rozpoznává pohybující se zdroje tepla, např. 
osoby v dosahu 180°. ARGUS je připojen na mechanismus 
elektronického vypínače (katal. č. MTN576897 pro ohmické, in-
dukční nebo kapacitní zátěže) a jednoduše nahrazuje vypínač 
světla.

Pokud ARGUS detekuje pohyb, zapne k němu připojenou 
zátěž, např. žárovku. Po nastaveném čase ARGUS zátěž opět 
vypne. Čas lze nastavit mezi 1 vteřinou a 8 minutami. Pokud 
je během této doby zjištěn další pohyb, zůstane zátěž zapnutá 
opět po celou nastavenou dobu.

ARGUS má integrovaný snímač osvětlení. To znamená, že 
automatické přepínání závisí na okolním jasu (plynule nastavi-
telný od 5 do 1000 luxů). Verze s přepínačem také umožňuje 
přepnout na udržované světlo nebo na ruční režim.

1 s 

20 

40 80 

3 

8 
min 

Nastavení doby

Nastavení jasu

Nastavení citlivosti

Mechanismus elektronického spínače a mechanismus relé 
spínače

Na výstupu lze paralelně připojit maximálně dva detektory 
ARGUS s mechanismem elektronického spínače a maximálně 
čtyři detektory ARGUS s mechanismem relé spínače.

ARGUS s mechanismem elektronického spínače je 2 vodičový 
systém, lze jej proto nainstalovat do stávajících vývodů vypína-
čů bez středního vodiče.

ARGUS s mechanismem relé spínače má relé výstup a vy-
žaduje střední vodič. S tímto zařízením lze přepínat ohmické, 
indukční a kapacitní zátěže.

Místo instalace
Namontujte ARGUS do polohy, která umožňuje nejlepší možné sledování požadované plochy. 

Správně Není optimální

Detektor ARGUS reaguje na otevřené ohně, např. krby. �
V oblasti detekce ARGUS by neměla být namontována žádná zapnutá svítidla, jelikož detek- �
tor pohybu může být ovlivněn teplem vyzařovaným svítidlem.
Vyhněte se přímému slunci. To může v extrémních případech zničit senzor. �
ARGUS by měl být nainstalován na pevném podkladu, jelikož každý pohyb může způsobit  �
přepnutí detektoru.

Zapuštěný modul senzoru ARGUS 180/2,2 m:
 Montáž na stěnu v přibl. výšce 2,2 m nad podlahou. �

Zapuštěný modul senzoru ARGUS:
Montáž na stěnu ve výšce cca 1–1,5 m nad podlahou. �
Pokud je namontován na stěnu ve výšce přibl. 1–1,5 m nad podlahou, nebude ve většině  �
případů detektor reagovat na domácí zvířata, jako jsou kočky nebo psi (závisí na podmínkách 
v místnosti).

Blokování určitých oblastí

Zapuštěný modul senzoru ARGUS 180/2,2 m
Pokud se v oblasti detekce detektoru ARGUS vyskytují zdroje rušení, jako například světla, která 
mohou způsobit zapínání připojených světel i v nežádoucích případech, můžete tyto oblasti 
zakrýt pomocí dodávaných součástí. 
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Zapuštěný detektor pohybu ARGUS
Zapuštěný ARGUS 180
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Oblast detekce
Specifi kace dosahu je založená na průměrných podmínkách 
a slouží tedy pouze pro orientaci.

Funkce Mechanismy Kryt

Vnitřní detekce pohybu

se zabudovaným 
přepínačem
pro VYPNUTO/Automati-
ka/ZAPNUTO

Zapuštěný modul 
senzoru ARGUS 
180

Zapuštěný modul 
senzoru ARGUS 180 
s přepínačem

Zapuštěný modul 
senzoru ARGUS 
180/2,20 m

1* MTN5755.., 
MTN5784..

MTN5728.., MTN5785.. MTN5687.., 
MTN5688..

2* MTN5786.. MTN5795..

Elektronický spínač (2 vodiče – střední vodič není vyžadován)

Spínání ohmických zátěží
 Žárovky, 230 V halogenové žárovky ■

Mechanismus 
elektronického spínače
MTN576799 (25–300 W)

 

Relé spínač (3 vodiče – střední vodič je vyžadován)

Spínání ohmických, indukčních nebo kapa-
citních zátěží

 Funkce přepínání ■
Žárovky, úsporné žárovky, NN halogenové  ■
žárovky s konvenčním transformátorem, 
zářivky

Mechanismus relé 
spínače
 MTN576897
140 μF max. kapacitní zátěž

     

Funkce a přehled zařízení

Zapuštěný modul senzoru ARGUS 180/2,2 m Zapuštěný modul senzoru ARGUS 180

Dosah je plynule nastavitelný:
doleva a doprava:   2,5–8 m
dopředu:                 2,5–12 m

Dosah je plynule nastavitelný od cca 2,5 do 8 m

2,2
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1* Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2* Merten Artec / Antique
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Zapuštěný detektor pohybu ARGUS
Funkce a přehled zařízení
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Obvodová schémata pro mechanismus elektronického spínače

Modul ARGUS s mechanismem elektronického spínače může nahradit existující im-
pulsní relé nebo schodišťový časovač a může nahradit jejich funkce. Maximální výkon 
je 300 W. Pouze pro ohmickou zátěž. Paralelně v jednom obvodu mohou být zapojeny 
maximálně dva moduly ARGUS s mechanismem elektronického spínače.

Obvodová schémata pro mechanismus relé spínače

Paralelně lze zapojit maximálně čtyři moduly ARGUS 
s mechanismem relé spínače.
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Modul ARGUS s mechanismem elektronického spínače, 
přepínaný jednotlivě

Modul ARGUS s mechanismem elektronického spínače namísto impulsního relé nebo schodišťového časovače kombinovaného s tlačítky

Modul ARGUS s mechanismem elektronického spínače, 
v paralelním zapojení

Tlačítko Tlačítko Modul ARGUS s mecha-
nismem elektronického 
spínače místo tlačítka

Modul ARGUS s mechanismem relé spínače Modul ARGUS s mechanismem relé spínače místo střídavého/křížového přepínače, 
kombinovaného s tlačítky 

Modul ARGUS s mechanismem relé spínače, v paralelním 
zapojení

Tlačítkový 
přepínač

Tlačítkový 
přepínač

Modul ARGUS 
s mechanismem relé 
spínače

Zapuštěný detektor pohybu ARGUS
Obvodová schémata
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Připojená zátěž: až 2300 VA

Max. spínací proud: AC 230 V, 10 A, cosφ = 0,6

Halogenové žárovky: AC 230 V, až 2000 W

Žárovky: AC 230 V, až 2300 W

Kapacitní zátěž: max. 140 μF

Práh přepínání: přibl. 3 až 2000 luxů, nastavitelný

Doba zpoždění: při zapínání přibl. 40 s
při vypínání přibl. 100 s

Rozměry: přibl. 97 x 80 x 47

Barva: světle šedá

Instalace

 
 ! Zapnuté světlo nesmí dopadat na soustavu pro snímání světla (optická zpětná vazba)

□ Pro instalaci jsou nejvhodnější severní a východní stěny.
□ Vhodná jsou místa instalace pod střešními výčnělky a podobnými kryty.
□ Pokud je to možné, měly by kabely do zařízení vstupovat zespodu. Pokud vedete kabely 

shora, přesvědčte se, že je těsnění opravdu dobré.

Připojená zátěž: až 2300 VA

Max. spínací proud: AC 230 V, 10 A, cosφ = 0,6

Halogenové žárovky: AC 230 V, až 2000 W

Žárovky: AC 230 V, až 2300 W

Kapacitní zátěž: max. 140 μF

Práh přepínání: přibl. 3 až 700 luxů, nastavitelný

Doba zpoždění: při zapínání přibl. 40 s
při vypínání přibl. 100 s

Rozměry: přibl. 97 x 80 x 47

Barva: Polar

Spínač ARGUS 
citlivý na světlo 
se zpožděním 
přepínání

Katal. č. MTN544819 Spínač ARGUS citlivý na světlo bez zpoždění 
přepínání

Katal. č. MTN544829

Spínač ARGUS citlivý na světlo se zpožděním 
přepínání

Katal. č. MTN544894
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Provedení odolné proti poškození

Volné místo pro smyčku

Nerezové šrouby

Nastavovací šroub pro nastavení prahu přepínání

Velké místo 
pro kabeláž 

Svorka ochranného vodiče

Spínač ARGUS citlivý na světlo 
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Princip funkce
Konvenční elektroinstalace budovy je založena na kabelových 
rozvodech. Když je kabelové řešení příliš komplikované nebo 
jednoduše nemožné, použije se bezdrátový přenos. Bezdráto-
vé systémy jsou vhodné zejména, když:

se změní požadavky zákazníka a je nutné například zlepšit  ■
funkce,
modernizujete dům nebo byt, ■
požadujete fl exibilitu v místě instalace. ■

Pomocí bezdrátového systému CONNECT lze vykonávat 
prakticky všechny funkce běžné elektroinstalace:

Zapínání/vypínání osvětlení, stmívání osvětlení ■
Ovládání žaluzií ■
Řízení vytápění ■
… ■

Naprogramovat lze také „scény“. To znamená, že při stisknutí 
tlačítka není provedena jen jedna, ale hned několik funkcí. 
(Například zapnutí světel a současné stažení rolet.)

Další výhodou bezdrátového systému CONNECT je to, že 
funguje jako obousměrná bezdrátová síť. To znamená, že 
všechna zařízení mohou současně vysílat a přijímat signály: 
díky tomu je možné přesměrovávat signály a nacházet alterna-
tivní cesty přenosu (např. během dočasných výpadků).

Další vlastnosti:
Zabezpečený přenos na frekvenci 868 MHz. ■
Jasně defi nované adresování umožňuje současný provoz  ■
více bezdrátových systémů, aniž by se vzájemně rušily.
Velmi fl exibilní instalace a nastavení. ■
Implementace skupin, volby pro ovládání scén a centrální  ■
funkce
Rozsáhlá řada výrobků pokrývá oblasti aplikace: ■

Ovládání osvětlení •
Ovládání rolet •
Funkce časového spínání •
Funkce osvětlení schodišť •
Scény •
Řízení vytápění •

Díky využití bateriemi napájených vysílačů nejsou vyžado- ■
vány žádné kabely
Rozšíření stávajících instalací ■
Extrémně plochá, baterií napájená tlačítka – např. pro  ■
přichycení na sklo
Dosah přenosu v budově: kolem 30 m (závisí na místě in- ■
stalace a vlastnostech budovy jako např. materiál a tloušťka 
stěn)
Dosah přenosu na volném prostranství: přibl. 100m ■

Nastavení

V závislosti na vašich požadavcích máte k dispozici dvě mož-
nosti nastavení:

Metoda EASY CONNECT
Pro připojení max. pěti zařízení, která jsou zapojena v těsné 
blízkosti (např. v jedné místnosti). Nastavení se provádí 
manuálně.

Nastavení pomocí bezdrátového konfi gurátoru CONNECT
Pro systémy mezi různými místnostmi s až 100 zařízeními a 
rozsáhlými funkcemi (scény, funkce centrálního spínání, spína-
cí časy, individuální přiřazení tlačítek). Aby bylo toto nastavení 
možné, je nutné použít bezdrátový konfi gurátor CONNECT, 
který nabízí nastavení, dokumentaci a diagnostické nástroje. 
Nastavení se provádí pomocí PC.

Systémový administrátor

U obou konfi guračních metod musí být použito jedno zařízení jako „systémový administrátor“. 
Do systémového administrátora se ukládají informace – např. směrovací tabulky, funkce všech 
integrovaných zařízení a také defi nované ID sítě a ID zařízení. Při programování nebo provádění 
změn musí být tedy systémový administrátor k dispozici.
Zařízení, které zastává funkci systémového administrátora, musí být na stálém, snadno 
přístupném místě. Proto doporučujeme jako systémového administrátora použít tlačítko (např. 
bezdrátové tlačítko). Zařízení, která lze použít jako systémového administrátora, jsou označena 
v následujících tabulkách.
V následujícím textu je tlačítko, které převzalo funkci systémového administrátora nazýváno jako 
„systémový administrátor“.

Symboly

V následujících tabulkách obvodů a zařízení lze najít tyto symboly:

 Zařízení může fungovat jako systémový administrátor. Jako systémového adminis-
trátora doporučujeme používat pouze pevně umístěná zařízení (například jednoná-
sobné bezdrátové tlačítko CONNECT).

 Zařízení má funkci směrování. Automaticky předává signály a zajišťuje bezporucho-
vý provoz.

 Zařízení vysílá signály.

 Zařízení přijímá signály a na jejich základě spíná – např. světlo nebo rolety.

 Standard Z-Wave. Zařízení je kompatibilní se Z-wave zařízeními jiných výrobců.

Bezdrátový systém CONNECT
Základní informace
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EASY CONNECT

Metoda nastavení EASY CONNECT se používá, když se bez-
drátová síť skládá z maximálně pěti zařízení, která jsou vzá-
jemně umístěna v přímém dosahu (např. ve stejné místnosti).

Požadavky

U nových bezdrátových systémů se tlačítko, na kterém  ■
je jako první naprogramován přijímač, používá ke správě 
systému (systémový administrátor). Systémový administrá-
tor se instaluje jako poslední, je třeba jej umístit do blízkosti 
programovaných zařízení.
Nainstalujte všechna zařízení kromě systémového adminis- ■
trátora v jejich konečném umístění a zapojte je.
K přijímačům připojte zátěže. Některé přijímače používají  ■
zátěž pro potvrzení příkazů obdržených v procesu učení.

Rozpoznání zařízení

Spojení se všemi zařízeními je nastaveno tak, že systémový 
administrátor jednotlivě rozpozná všechny přijímače.

Poté se administrátor naučí všechny další vysílače. Během 
tohoto postupu je nastavení propojení a funkcí systémového 
administrátora zkopírováno na vysílače. To znamená, že vysí-
lače vykonávají stejné funkce jako systémový administrátor.

Proces učení

Pro úspěšné dokončení procesu učení stačí pouze tři kroky. 
Základní postup:
1  Umístěte (budoucího) systémového administrátora do 

blízkosti zařízení, kterému se má naučit.
2  Stiskněte během asi 1,5 sekundy třikrát tlačítko na (budou-

cím) systémovém administrátorovi.
pokud zatím systémový administrátor neexistuje, bude  •
LED blikat přibl. 6 sekund a poté se asi na 30 sekund 
rozsvítí.
pokud již systémový administrátor existuje, LED se oka- •
mžitě na 30 sekund rozsvítí.

Během 30 sekund, kdy LED nepřetržitě svítí, máte šanci naučit 
systémového administrátora jinému zařízení.
3  Pro naučení nejdříve stiskněte během asi 1,5 sekundy 

třikrát tlačítko/programovací tlačítko/senzorový povrch 
přístroje. Naučení je potvrzeno tím, že se LED přibližně na 1 
sekundu rozsvítí.

Systémový administrátor je nyní propojen se zařízením, které 
mělo projít procesem učení. Pokud chcete přidat další zařízení, 
opakujte tyto tři kroky.

Příklad

Instalace dvoucestného obvodu s dvěma přijímači:

Krok 1: 
Systémový administrátor se naučí přijímač 2.

1 2

3x

3x1 2+

6 s 30 s

Krok 2: 
Systémový administrátor se naučí přijímač 3.

3+

1 2

3x

3x1 3

30 s

Krok 3: 
Systémový administrátor se naučí vysílač 4.

3x

4

3
+

1 2

3x

1

4 30 s

Výsledek: 
Nainstalovali jste dvoucestný obvod s dvěma vysílači (tlačítky) a dvěma zátěžemi.

1 12 2

33 44

Bezdrátový systém CONNECT
EASY CONNECT
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Odpojení

Dvoucestný obvod

Obvod s křížovým přepínačem

Ovládání rolet

Dvouobvodový vypínač a kombinace

Nedovolené kombinace

Bezdrátový systém CONNECT
EASY CONNECT, obvodová schémata
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Bezdrátový konfi gurátor 
CONNECT
Tuto metodu nastavení zvolte, pokud chcete nastavit bezdrá-
tovou síť mezi místnostmi s mnoha funkcemi (např. scény, 
centrální funkce, spínací časy, individuálně nastavené funkce 
tlačítek). Systém může ovládat až 100 zařízení.

Požadavky
Potřebujete laptop, software „Bezdrátový konfi gurátor  ■
CONNECT“ a „Bezdrátové USB rozhraní CONNECT“.
Přesvědčte se, zda jsou přijímače rozmístěny po celé budo- ■
vě. Přijímače jsou schopny přesměrovávat radiové signály. 
Pokud je cesta bezdrátového přenosu dočasně rušena, 
např. kvůli nábytku, mohou signál směrovat jiné přijímače. 
Čím více bude přijímačů v dosahu vysílače a ve vzájemném 
dosahu, tím spolehlivější a stabilnější bude provoz systému.
Instalací bezdrátového systému CONNECT v budově do- ■
sáhnete úspory vašeho času a námahy. Pokud zde bezdrá-
tový systém CONNECT existuje, budete ho muset vymazat 
a vrátit všechna zařízení do původního nastavení. Poté 
můžete integrovat zařízení do nové instalace bezdrátového 
systému CONNECT a vytvořit odpovídající propojení.

Vytvoření nového bezdrátového systému CONNECT

Základní postup:
1  Nainstalovat zařízení
2  Připojit konfi gurátor/naprogramovat systémového adminis-

trátora
3  Zaregistrovat zařízení
4  Zadat funkční kanály do „Mapy budovy“
5  Připojit zařízení
6  Naprogramovat zařízení

Instalace zařízení
Nainstalujte všechna zařízení v jejich koncových umístěních 
a zapojte je. Tento krok je důležitý, protože zařízení rozpozná-
vají ostatní zařízení schopné předávat radiové signály již při 
registraci.
Připojte zátěže k přijímačům. Některé přijímače využívají 
zátěže k potvrzení přijatých příkazů.

Připojení konfi gurátoru/naprogramování systémového 
administrátora
Aby mohl konfi gurátor registrovat nová zařízení nebo měnit 
existující bezdrátovou síť, musí být k síti připojen. Připojení je 
vždy realizováno prostřednictvím systémového administrátora. 
Proto jste vyzváni, abyste systémového administrátora nebo 
budoucího systémového administrátora aktivovali (tři stisknutí 
během přibl. 1,5 sekundy). Správa systému je poté předána 
konfi gurátoru, abyste mohli vytvořit nebo změnit systém.
Jakmile je konfi gurátor ze systému odpojen, je správa systému 
předána zpět původnímu systémovému administrátorovi.

Registrace zařízení
Když je konfi gurátor k síti připojen, musíte zaregistrovat 
zařízení. V tomto kroku konfi gurátor načte informace o všech 
zařízeních, aby je mohl integrovat do bezdrátové sítě.
Zaregistrujte nejdříve všechny přijímače a poté všechny vysí-
lače v místnosti. Směrovat radiové signály jsou schopny pouze 
přijímače. Informace o přítomných přijímačích se také ukládá 
do vysílačů. Posloupnost registrace je proto důležitá.
Abyste zařízení zaregistrovali, musíte ho aktivovat – tři stisknu-
tí během 1,5 sekundy. Při potvrzení změní přijímače na krátkou 
dobu svůj aktuální spínací stav a na vysílačích zabliká LED na 
tlačítku. Připojené zařízení musí být v přímém dosahu „Bezdrá-
tového USB rozhraní CONNECT“ připojeného k laptopu.

Vložení funkčních kanálů do „Mapy budovy“.
Zařízení má jeden nebo více kanálů, které jsou využity pro vykonávání funkcí. Například dvouná-
sobné tlačítko má až 4 kanály: 

1 2
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Každému z těchto kanálů lze propojením přiřadit určitou funkci. Dostupné funkce se odvíjejí od 
vlastností zařízení.
Jednotlivé funkční kanály jsou zobrazeny na mapě budovy ve stromové struktuře dle jejich logic-
kého uspořádání (místo aktivace/provozu). Logické uspořádání je obvykle shodné s umístěním.
V případě zapuštěných zařízení se místo instalace a místo aktivace/provozu mohou lišit. Zapuš-
těný přijímač může být umístěn v hale, ale spínat lampu v obýváku. V tomto případě je instalační 
místo přijímače hala. Do mapy budovy bude ale později umístěn v obýváku.

Připojení zařízení
Poté, co byla zařízení zaregistrována a funkční kanály vloženy do mapy budovy, musíte propojit 
jednotlivá zařízení nebo jejich funkční kanály. To se provádí grafi cky jednoduchým natáhnutím 
spojnice mezi vysílačem a přijímačem.
Konfi gurátor automaticky rozpozná funkce, které jsou k dispozici na připojených kanálech 
a nastaví logickou funkci tohoto spojení.

Vybráno: Obývací pokoj

Vysílač Přijímač

Spínání

Spínání

Stmívání

Světlo v hale

Standardní světlo

Světlo obývacího pokojeOsvětlení obývacího pokoje/haly

Osvětlení obývacího pokoje/haly

Dvounásobné 
bezdrátové tlačítko 
CONNECT, Merten 
System M
(levý segment 1/6)

Dvounásobné bezdrátové tlačítko CONNECT, 
Merten System M
(pravý segment 2/6)

Bezdrátový senzorový kryt CONNECT, 
spínač, Merten System M

Bezdrátový senzorový kryt CONNECT, 
stmívač, Merten System M

Bezdrátový zásuvkový adaptér 
CONNECT, spínač

Programování zařízení
Jako poslední krok je třeba informace předat jednotlivým zařízením. To se provádí pomocí 
naprogramování jednotlivých zařízení. Laptop musí být připojen k bezdrátovému systému a musí 
být v přímém dosahu programovaného zařízení.

Bezdrátový systém CONNECT
Bezdrátový konfi gurátor CONNECT
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Bezdrátový vysílač

Funkce Kanály Vysílač

Bezdrátový systém CONNECT, centrální řízení a vizualizace ■
Osm volně programovatelných ovládacích tlačítek ■
Řízení centrálních funkcí bezdrátového systému (32 scén, časové spínání  ■
s 20 týdenními a 12 ročními programyí, 1 funkce historie)
IP adresa: nastavitelná nebo ji lze automaticky přiřadit přes DHCP ■
Integrovaný webový server pro PC, dotykový panel, PDA ovládání přes  ■
schneider-electric@home
Integrované hodiny s reálným časem a s rezervní baterií na 4 hodiny ■
Piezoelektrický reproduktor pro zvukový alarm ■
Zobrazení alarmů/zpráv a upozorňování přes e-mail ■
Signalizace příchozích e-mailů ■
Multimediální aplikace: Řízení síťových mp3 přehrávačů nebo streamovacích  ■
klientů
Slideshow obrázků JPG (FTP server na internetu) ■
Zobrazení aktuálních zpráv (RSS) ■
Rozhraní pro Microsoft Multimedia Center ■
Bezdrátový dosah: až 50 m na volném prostranství, až 20 m uvnitř budovy ■

8 pevných
+ 
1000 
softwarově 
konfi gurovatel-
ných

Centrální bezdrátová jednotka CONNECT, 
schneider-electric@home, barevná
MTN5059..

   

Bezdrátové a IČ dálkové ovládání pro ovládání přijímačů bezdrátového  ■
systému CONNECT, IČ zařízení Merten a až pěti IČ AV zařízení (TV, DVD, 
DVDR, VCR, SAT, Kabelová TV, AMP, DMR).
Programování jako systémový administrátor v metodě EASY CONNECT ■
Programování s bezdrátovým konfi gurátorem CONNECT ■
Individuální programování bezdrátových tlačítek CONNECT ■
Individuální označení místností a skupin ■
Aktivuje Philips Ambilight ■
Podporuje zařízení od více jak 1000 výrobců. Zařízení lze navolit výběrem ze  ■
seznamu nebo zadáním kódu.
Využití funkcí zařízení (např. hlasitost) ve všech režimech ■
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy
Dosah IČ signálu: až 15 m ■
Zobrazovací prvky: LCD displej s 10 znaky ■

Univerzální dálkový ovladač bezdrátového 
systému CONNECT
MTN506923
Baterie: 3 mikročlánky (IEC LR 03, AAA)

  

Baterií napájený bezdrátový vysílač pro ovládání přijímačů bezdrátového  ■
systému CONNECT
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy

2 Bezdrátové tlačítko CONNECT, jednoná-
sobné
1* MTN5061.., MTN5051..
2* MTN5071..
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450)

  

Baterií napájený bezdrátový vysílač pro ovládání přijímačů bezdrátového  ■
systému CONNECT
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy

4 Bezdrátové tlačítko CONNECT, dvouná-
sobné
1* MTN5062.., MTN5052..
2* MTN5072..
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450)

  

Baterií napájený bezdrátový vysílač pro ovládání přijímačů bezdrátového  ■
systému CONNECT
Včetně držáku v provedení System M a System Design. Nástěnný držák lze  ■
přichytit na stěny nebo zapuštěné vývody nebo instalovat v kombinaci.
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy

  Zařízení může vykonávat funkci systémového administrátora. Jako sys-
témového administrátora doporučujeme používat pouze pevná zařízení 
(např. jednonásobné bezdrátové tlačítko CONNECT).

1 Bezdrátové tlačítko CONNECT, Move
1* MTN5080.., MTN5081..
2* MTN5082..
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450)

  

Baterií napájený bezdrátový vysílač pro připojení až 4 bezpotenciálových  ■
spínacích kontaktů (např. standardních tlačítek). 
Pro dálkové ovládání dalších přijímačů bezdrátového systému CONNECT  ■
pomocí tlačítek z řady vypínačů Merten.
Automatické rozpoznání připojených zařízení, jako např. senzoru, vypínače  ■
nebo tlačítka.
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy

4 Zapuštěný bezdrátový vysílač CONNECT, 
čtyřnásobný
MTN506004
Baterie: 1 lithiový článek (CR 2450)

 

1*  Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2*  Merten Artec / Antique

Bezdrátový systém CONNECT
Přehled funkcí a zařízení
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Bezdrátový přijímač pro kompletní zařízení

Funkce Přijímač

Pro spínání externích zátěží zásuvky SCHUKO ■
Manuální ovládání přes senzorový kryt a dálkové ovládání vysílači bezdrátového systému  ■
Merten CONNECT
Bezdrátové funkce: Zapnutí, vypnutí, scéna ■

Bezdrátový zásuvkový adaptér CONNECT, 
vypínač
MTN508519
AC 230 V, 50 Hz16 A, cos φ = 1, max 35 μF

       

Pro přepínání a stmívání externích zátěží zásuvky SCHUKO ■
Manuální ovládání přes senzorový kryt a dálkové ovládání vysílači bezdrátového systému  ■
CONNECT
Pro odporové, indukční, kapacitní zátěže, např. žárovky, stmívatelné vinuté transformátory  ■
nebo elektronické transformátory
Fázové řízení nebo vyrovnávání ■
Paměťová funkce, která jde vypnout ■
Automatická detekce zátěže ■
Bezdrátové funkce: zapnutí, vypnutí, stmívání, scéna ■

 Upozornění! Vhodné pouze pro stmívatelná světla. Nepřipojujte žádné jiné zátě- !
že, jako je TV, vysavač apod. Dodržujte hodnoty maximální zátěže. Nepřipojujte 
společně více druhů zátěže.

Bezdrátový zásuvkový adaptér CONNECT, 
univerzální stmívač
MTN508619
AC 230 V, 50 Hz40 VA to 350 VA

       

Pro spínání zátěže prostřednictvím plovoucího spínacího kontaktu ■
Dálkové ovládání vysílači bezdrátového systému CONNECT ■
Bezdrátové funkce: přepínání, zapínání, vypínání, funkce tlačítka ■

 Upozornění! Na svorky spínacího kontaktu je propojeno síťové napětí 230 V.  !
Zajistěte opatření pro zamezení přímého kontaktu.

Bezdrátový přijímač CONNECT, zapuštěný, 
1segmentový vypínač
MTN507001
AC 230 V, 50 Hz10 A, cos φ = 1, max 35 μF

       

Pro manuální nastavení požadované pokojové teploty ■
Přes centrální bezdrátovou jednotku CONNECT je možné snížit/zvýšit teplotu o přibližně  ■
4 °C
Funkce: přepínání mezi režimy comfort a standby ■

Bezdrátový regulátor topení CONNECT, 
comfort/standby

MTN509201
Baterie: 2 Mignon 1.5 V (IEC LR 6, AA)

 

Funkce Kanály Vysílač

Síťově napájený bezdrátový vysílač. Ve spojení s bezdrátovým konfi guráto- ■
rem CONNECT může senzorový kryt při použití aktivovat samotný mechanis-
mus a také další zařízení bezdrátového systému CONNECT.
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy

  Zařízení se připojuje k mechanismu elektronického vypínače, katal. č. 
MTN576799 nebo mechanismu relé vypínače, katal. č. MTN576897.

1 Bezdrátový senzorový kryt pro mecha-
nismy vypínačů
1*  MTN5034.., MTN5024..
2*  MTN5044..

   

Síťově napájený bezdrátový vysílač. Ve spojení s bezdrátovým konfi guráto- ■
rem CONNECT může senzorový kryt při použití aktivovat samotný mechanis-
mus a také další zařízení bezdrátového systému CONNECT.
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy

  Zařízení se připojuje k mechanismu univerzálního super stmívače, katal. 
č. MTN577099

1 Bezdrátový senzorový kryt pro mecha-
nismy stmívačů
1*  MTN5036.., MTN5026..
2*  MTN5046..

   

Síťově napájený bezdrátový vysílač. Ve spojení s bezdrátovým konfi gurá- ■
torem CONNECT může tlačítko rolet/žaluzií při použití aktivovat samotný 
mechanismus a také další zařízení bezdrátového systému CONNECT.
Dosah bezdrátového přenosu: až 100 m na volném prostranství, až 30 m  ■
uvnitř budovy

  Zařízení se připojuje k standardnímu mechanismu rolet/žaluzií, katal. č. 
MTN580698 nebo k mechanismu rolet/žaluzií s rozšiřujícím vstupem, 
katal. č. MTN580699.

1 Radiové tlačítko rolet/žaluzií CONNECT 
s možností připojení senzoru
1*  MTN5035.., MTN5025..
2*  MTN5045..

   

Bezdrátový systém CONNECT
Přehled funkcí a zařízení
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Bezdrátový přijímač pro zapuštěnou montáž

Funkce Mechanismy Kryty

Manuální ovládání přes senzorový kryt a dálkové ovládání vysílači 
bezdrátového systému CONNECT

         

Bezdrátový senzo-
rový kryt CONNECT 
pro mechanismy 
vypínačů

Bezdrátový senzo-
rový kryt CONNECT 
pro mechanismy 
stmívačů

Bezdrátové tlačítko 
rolet/žaluzií CON-
NECT se senzorovou 
přípojkou

1* MTN5034.., 
MTN5024..

MTN5036.., 
MTN5026..

MTN5035.., 
MTN5025..

2* MTN5044.. MTN5046.. MTN5045..

Elektronický spínač (2 vodiče – nulový není požadován)

Spínání odporových zátěží
Žárovky, 230 V halogenové žárovky ■

Mechanismus 
elektronického vypínače
MTN576799 (40–300 W)

 

Relé spínač (3 vodiče – je požadován nulový vodič)

Spínání odporových, indukčních nebo kapa-
citních zátěží 

Žárovky, zářivky, úsporné žárovky, NN haloge- ■
nové osvětlení apod.

Mechanismus relé vypí-
nače 
 MTN576897
0–1000 W/VA, max. 140 μF

    

Stmívač (2 vodiče – nulový není požadován)

Stmívání odporových, indukčních nebo kapa-
citních zátěží

Žárovky, 230 V halogenové žárovky, stmíva- ■
telné vinuté transformátory nebo elektronické 
transformátory
Fázové řízení nebo vyrovnávání ■
Rozšiřující vstup pro tlačítka a rozšiřující  ■
mechanismy TELE

Mechanismus univerzální-
ho super stmívače
MTN577099
při 50 Hz: 25–420 VA; 
při 60 Hz: 25–340 W

     

Rolety/žaluzie

Ovládání pohonu rolet/žaluzií
Místní ovládání motoru rolet/žaluzií s konco- ■
vým spínačem
Ochrana motoru pomocí relé kontaktů s bez- ■
pečnostním blokováním
Je požadován nulový vodič ■

Standardní mechanismus 
pro ovládání rolet/žaluzií 
MTN580698 (max. 1 motor 
1000 VA)

Ovládání pohonu rolet/žaluzií
Místní ovládání motoru rolet/žaluzií s konco- ■
vým spínačem
Rozšiřující vstup pro vypínač/tlačítko rolet/ ■
žaluzií nebo další řídicí mechanismus pro 
skupinové/centrální ovládání 
Ochrana motoru pomocí relé kontaktů s bez- ■
pečnostním blokováním
Je požadován nulový vodič ■

Řídicí mechanismus 
rolet/žaluzií s rozšiřujícím 
vstupem
MTN580699 (max. 1 motor 
1000 VA)

1*  Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan
2*  Merten Artec / Antique

Bezdrátový systém CONNECT
Přehled funkcí a zařízení
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Akční členy

Snímače

Snímače a akční členy jsou vybírány v závislosti na požado-
vané aplikaci a skládají se ze sběrnicové spojky a aplikačního 
modulu s odpovídajícím aplikačním programem. Aplikační pro-
gramy jsou součástí produktové databáze Schneider Electric. 
Jejich nahrávání do zařízení je prostřednictvím USB rozhraní 
PC a sběrnice realizováno pomocí softwaru ETS, který slouží 
pro navrhování systémů KNX a jejich uvádění do provozu.

KNX je decentralizovaný sběrnicový systém. Každé zařízení 
KNX má svoji vlastní řídicí jednotku. Zařízení si mohou vymě-
ňovat informace přímo, tj. bez centrální jednotky prostřednic-
tvím sběrnicového vedení. Všechna zařízení jsou si rovno-
cenné sběrnicové přístroje (multi-master provoz). K zabránění 
kolize telegramů a zničení dat se používá protokol CSMA/CA.

Systém KNX je provozován pomocí bezpečného nízkého 
napětí SELV. Sběrnicové napětí je 24 V (+6/-4 V) DC. Když 
napětí klesne pod 20 V, zařízení se od sběrnice odpojí. 
Rychlost přenosu dat je 9,6 kbit/s, takže nejsou nutné žádné 
zakončovací odpory.

Princip funkce

Systém KNX se skládá z dvoužilové sběrnice a z připojených 
KNX kompatibilních instalačních zařízení, jako jsou snímače, 
akční členy a systémové komponenty.

Snímače zaznamenávají informace, které jsou odesílány na 
sběrnici ve formě datového telegramu. Snímače jsou např. 
KNX tlačítka nebo binární vstupy pro připojení bezpotenciálo-
vých kontaktů.

Akční členy přijímají datové telegramy a převádějí je například 
na spínací nebo stmívací signály.

Systémová zařízení a komponenty jsou nutné pro funkčnost 
celého systému. V podstatě se skládají z napájecích zdrojů, 
které generují sběrnicové napětí, sběrnicových spojek, které 
spojují jednotlivé linie sběrnice a z rozhraní, pomocí kterých 
jsou připojena zařízení pro parametrizaci systému.

Po dvoužilové sběrnici je přenášeno napájení pro elektroniku 
připojených zařízení a zároveň datové telegramy. Sběrnice 
vede ke každému zařízení. Je pravidlem, že ke snímačům 
vede pouze sběrnice. Akční členy obvykle potřebují také síťové 
napětí 230/400 V pro ovládání zátěží. Sběrnice a síťový zdroj 
jsou od sebe striktně odděleny.

Topologie

Systém KNX je rozdělen na segmenty s hierarchickou strukturou. Linie je nejmenší částí. 
Linie obsahuje až 64 sběrnicových zařízení (TLN) a napájecí zdroj s tlumivkou (PSU). Pomocí 
liniových spojek (LC), které jsou připojeny na hlavní linii, lze vzájemně propojit až 15 linií. Takto 
je vytvořena jedna oblast. U větších instalací lze použít oblastní spojky k propojení až 15 oblastí 
pomocí páteřní linie. Hlavní a páteřní linie vyžadují také napájecí zdroj s tlumivkou.

Při použití všech linií a oblastí lze do systému KNX připojit až 12.000 sběrnicových zařízení.
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Osvětlení Pohony Žaluzie/rolety Vytápění/klima-
tizace

Rychlost větru Pohyb Intenzita 
osvětlení

Tlačítko

AC 230V/400V
Kabel sběrnice

BC: Oblastní spojka
LC: Liniová spojka
D: Zařízení
PSU: Napájecí zdroj

BC 1PSU

LC 1

PSU
D 1

PSU

LC 15

D 1

D 63

Linka 15Linka 1

Main line

Oblast 1

Páteřní linka
PSU

D 63

Oblast 2
Oblast 3

 Oblast 4
Oblast 5

Oblast 6
Oblast 7

Oblast 8
Oblast 9

Oblast 10
Oblast 11

Oblast 12
Oblast 13

Oblast 14
Oblast 15

KNX
Vlastnosti systému
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Vedení kabelů

Vedení sběrnicových kabelů lze v linii provést ve sběrnicovém, 
hvězdicovém nebo stromovém uspořádání. Jsou možné také 
kombinace uvedených uspořádání.

Při tahání sběrnicového vedení je třeba dodržovat následující 
omezení:

Maximální délka kabelu mezi napájecím zdrojem a zaříze- �
ním na sběrnici: 350 m
Maximální délka linie mezi dvěma zařízeními na sběrnici:  �
700 m
Celková délka všech kabelů linie: 1000 m �

Zařízení KNX jsou paralelně propojena prostřednictvím jednoho červeného/černého páru žil 
sběrnicového kabelu a sběrnicových svorek. Ke každé sběrnicové svorce lze připojit až čtyři páry 
žil (červená a černá) sběrnicových kabelů. Sběrnicovou svorku (katal. č. MTN689701) lze také 
použít pro rozvětvení sběrnice. Při instalaci zkontrolujte správnou polaritu.

Linie

Následující typy kabelů lze použít jako sběrnicové:

Typ Konstrukce Kabeláž

YCYM 2 × 2 × 0,8 Směrnice EIBA
(založena na: DIN VDE 0207
a 0815)
Žíly: červená (+KNX), černá
(-KNX), žlutá (nepřiřazena),
bílá (nepřiřazena)

Pevná kabeláž: v suchých, 
vlhkých a mokrých 
místnostech, pro povrchovou 
montáž, zapuštěnou montáž, 
v trubkách.
Venkovní: pokud je chráněna 
před přímým slunečním 
zářením.

J-Y (St) Y2 × 2 × 0,8
KNX Verze*

DIN VDE 0815
(založena na: DIN VDE 0815)
Žíly: červená (+KNX), černá
(-KNX), žlutá (nepřiřazena),
bílá (nepřiřazena)

Pevná kabeláž: v suchých 
a vlhkých provozech, 
pro povrchovou montáž, 
zapuštěnou montáž, 
ve venkovních trubkách, 
v a pod omítkou.

* Norma DIN VDE 0829 stanovuje testovací napětí pro dodatečnou zkoušku mezi žilami a povr-
chem vnějšího pláště kabelu v souladu s DIN VDE 0472 část 508, jako 4 kV. Očekává se, že se 
tato hodnota v rámci evropského harmonizačního procesu změní na 2,5 kV.

Pokud použijete druhý nepřiřazený pár žil sběrnicového kabelu, dodržujte následující:
Povoleno je pouze bezpečné malé napětí SELV �
Maximální stejnosměrný proud 2,5 A (je vyžadována ochrana proti zkratu a přetížení) �
Nezaměňte je za žíly přiřazené KNX �

Adresování

Adresování KNX rozlišuje mezi fyzickými a skupinovými adresami. Fyzická adresa je označení 
zařízení na sběrnici a je psána ve formě „Oblast . Linie . Zařízení“ (např. 5.4.23). Skupinová 
adresa určuje přiřazení sběrnicových zařízení mezi sebou. Kromě servisních a programovacích 
procedur je zařízení vždy adresováno na základě své skupinové adresy (svých skupinových 
adres). Skupinová adresa je rozdělena do 15 hlavních skupin, každá o max. 2048 podskupinách. 
Je psána ve formě „Hlavní skupina / Podskupina“ (např. 1/127).
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Zapuštěná zařízení s aplikačním rozhraním
Jednotka s integrovanou sběrnicovou spojkou a aplikačním rozhraním je umístěna přímo na 
montážním rámečku, který se připevňuje k zapuštěné instalační krabici. Poté se nasadí rámeček 
požadovaného provedení a vzhledu a nakonec se zasune vhodný aplikační modul. 

Dostupné zapuštění jednotky KNX s aplikačním rozhraním
Sběrnicová spojka 2, pro zapuštěnou montáž (katal. č. MTN690299) �
Sběrnicová spojka, pro zapuštěnou montáž, pro multifunkční tlačítkový panel s jednotkou  �
řízení teploty místnosti (katal. č. MTN623299)

Dostupné aplikační moduly
Multifunkční tlačítkový panel, dvounásobný/čtyřnásobný, s jednotkou řízení teploty místnosti �

Zapuštěná jednotka 
s aplikačním rozhraním

Rámeček

Aplikační modul

Funkčnost kompletně nainstalovaného zařízení je primárně určena programem, který je nahrán 
do jednotky prostřednictvím integrované sběrnicové spojky.
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Tlačítka s tlačítkovým modulem

U tohoto principu instalace je tlačítkový modul již vybaven sběrnicovou spojkou. Montážní rá-
meček se na instalační krabici připevňuje pomocí šroubků. Po připojení tlačítkového modulu na 
sběrnici pomocí sběrnicové svorky se jeho fyzická adresa programuje pomocí servisního tlačítka 
a červené LED, umístěných na zadní straně tlačítkového modulu. 
Na tlačítkový modul se nasadí kryt v požadované barvě. Tlačítkový modul a rámeček jsou poté 
přicvaknuty na montážní ráměček. 
Tlačítkový modul poskytuje dva (1-násobné tlačítko) nebo čtyři (2-násobné tlačítko) ovládací 
segmenty.
Tlačítkům mohou být přiřazeny následující funkce: spínání, stmívání, ovládání žaluzií a vyvolání 
scény.

Dostupné tlačítkové moduly:
j � ednonásobný a dvounásobný

Dostupné kryty pro tlačítkové moduly:
j � ednonásobný a dvounásobný, každý bez potisku, s potiskem 1/0 nebo s potiskem šipek 
nahoru/dolů

Instalační krabice s montážním rámečkem

Rámeček

Tlačítkový modul, jednonásobný 
nebo tlačítkový modul, dvounásobný

Kryt pro jednonásobný tlačítkový modul 
nebo kryt pro dvounásobný tlačítkový 
modul

Tlačítkové panely plus

U tohoto principu instalace je tlačítkový panel již vybaven sběrnicovou spojkou. Montážní 
rámeček se na instalační krabici připevňuje pomocí šroubků. Po připojení tlačítkového panelu na 
sběrnici pomocí sběrnicové svorky se jeho fyzická adresa programuje pomocí servisního tlačítka 
a červené LED, umístěných na zadní straně tlačítkového panelu. Tlačítkový panel a rámeček 
jsou poté přicvaknuty na montážní ráměček. V závislosti na provedení jsou k dispozici různé 
tlačítkové panely:

System M
Tlačítkový panel jednonásobný plus (dva ovládací segmenty) �
Tlačítkový panel dvounásobný plus (čtyři ovládací segmenty) �
Tlačítkový panel čtyřnásobný plus (osm ovládacích segmentů) �
Tlačítkový panel čtyřnásobný plus s IR přijímačem (osm ovládacích segmentů a IR přijímač) �

Artec
Tlačítkový panel jednonásobný plus (tři ovládací segmenty) �
Tlačítkový panel dvounásobný plus (pět ovládacích segmentů) �
Tlačítkový panel trojnásobný plus (sedm ovládacích segmentů) �
Tlačítkový panel čtyřnásobný plus (devět ovládacích segmentů) �
Tlačítkový panel čtyřnásobný plus s IR přijímačem (devět ovládacích segmentů a IR přijímač) �

U provedení Artec je spodní část pole pro umístění štítku nastavitelná jako další ovládací tlačítko. 

Tlačítkům mohou být přiřazeny následující funkce: spínání, přepínání, stmívání, ovládání žaluzií, 
hrany impulsu mohou spouštět 1-, 2-, 4- nebo 8-bitové telegramy, hrany impulsu s 2-bytovými 
telegramy, vyvolání scény, uložení scény, funkce blokování.

Tlačítkový panel plus

Rámeček

Instalační krabice s montážním rámečkem
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Zařízení na lištu DIN (REG)
Tato zařízení se skládají z:

KNX sběrnicové spojky �
Aplikačního modulu �
Aplikačního programu �

K dispozici jsou zařízení na lištu DIN typu REG-K.

Zařízení REG-K

Zařízení REG-K se umísťují na lišty DIN a jsou určeny pro 
instalaci pomocí sběrnicových svorek. Nejsou tedy nutné da-
tové lišty a konektory a tím se otevírají nové fl exibilní možnosti 
instalace.

Zařízení REG-K lze montovat na lišty DIN EN 50022-35 x 7,5 
a stejně tak na vysoké lišty. Současně je lze kombinovat s jisti-
či a dalšími zařízeními na liště DIN. Jelikož nejsou vyžadovány 
datové lišty, mohou být zařízení REG-K instalována v malých 
rozvodnicích o šířce méně než 12 modulů. To není možné 
u zařízení REG s přítlačnými kontakty, jelikož datové lišty 
v souladu se směrnicemi EIBA nemohou být jakýmkoliv způso-
bem kráceny nebo nahrazovány.

Zařízení REG-K lze jednoduše připojovat a servisovat. Zásuv-
né šroubové svorky umožňují zapojení v předstihu, takže při 
uvádění do provozu stačí zařízení pouze umístit na lištu DIN 
a ihned je lze připojit na sběrnici a kabelům 230 V.

Všechna zařízení REG-K jsou vybavena kontrolními LED, 
které kdykoliv poskytují přehled o důležitých stavových infor-
macích ohledně zařízení a instalací.

Instalace

Zařízení REG-K jsou k dispozici ve dvou různých provedeních.

1.

Přicvaknutí na lištu DIN

1

2

Vyjmutí z lišty DIN

1

2

Připojení sběrnice a zakrytí kabelu

➀ ➁

➂ ➃

5 mm
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2.

Nasazení na lištu DIN

2

1

3

Vyjmutí z lišty DIN

2

3

1

Připojení sběrnice a nasazení krytu sběrnicového 
kabelu

5 mm

1 2

3 4

Připojení sběrnice
Připojení na sběrnici je realizováno prostřednictvím sběrnicové svorky, která je dodávána se 
zařízením. Potom je přes sběrnicovou svorku umístěn kryt sběrnicového kabelu, pro zajištění 
bezpečné vzdálenosti mezi sběrnicovým kabelem a kabely 230 V. K jedné sběrnicové svorce lze 
připojit maximálně 4 páry žil (délka odizolované části: 5 mm).

Připojení kabelů

Zásuvné šroubové svorky umožňují předzapojení, po kterém stačí ke zprovoznění zařízení 
pouze vložit dané zařízení na své místo a připojit sběrnici a kabely 230 V.
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Ovládací prvky

Merten System M / M-Smart / M-Star / M-Plan

Tlačítkový panel, 
jednonásobný plus
MTN6171.., 
MTN6275..

Tlačítkový panel, 
dvounásobný plus
MTN6172.., MTN6276..

Tlačítkový panel, 
čtyřnásobný plus
MTN6174.., MTN6278..

Tlačítkový panel, 
čtyřnásobný plus, s IR 
přijímačem
MTN6175.., MTN6279..

Multifunkční tlačítkový panel, dvounásobný,
s jednotkou řízení teploty místnosti
MTN6273.., MTN6232..

Multifunkční tlačítkový panel, čtyřnásobný, s jednotkou řízení 
teploty místnosti a IR přijímačem
MTN6336.., MTN6346..

Kryt pro jednonásob-
ný tlačítkový modul
MTN6191.., 
MTN6251..

Kryt pro jednonásobný 
tlačítkový modul s potis-
kem 1/0
MTN6193.., MTN6254..

Kryt pro jednonásobný tlačít-
kový modul s potiskem šipek 
nahoru a dolů
MTN6194.., MTN6255..

Kryt pro dvounásob-
ný tlačítkový modul
MTN6192.., 
MTN6252..

Kryt pro dvounásobný 
tlačítkový modul s potisky 
1/0 a s šipkami nahoru 
a dolů
MTN6195.., MTN6256..

Kryt pro dvounásobný tlačít-
kový modul s potiskem šipek 
nahoru a dolů a 1/0
MTN6196.., MTN6257..

Kryt pro dvounásobný 
tlačítkový modul s 
potiskem šipek nahoru 
a dolů
MTN6197.., MTN6258..

KNX ARGUS 180, pro 
zapuštěnou montáž
MTN6326.., 
MTN6316..

KNX ARGUS 180/2,20 m, 
pro zapuštěnou montáž
MTN6327.., MTN6317..

Merten Artec / Antique

Tlačítkový panel, 
jednonásobný plus
MTN6280..

Tlačítkový panel, 
dvounásobný plus
MTN6281..

Tlačítkový panel, 
trojnásobný plus
MTN6282..

Tlačítkový panel, 
čtyřnásobný plus
MTN6283..

Tlačítkový panel, 
čtyřnásobný plus, 
s IR přijímačem
MTN6284..

Multifunkční tlačítkový panel, dvounásobný, s jednotkou 
řízení teploty místnosti
MTN6287..

Multifunkční tlačítkový panel, čtyřnásobný, s jednotkou řízení 
teploty místnosti
MTN6288..

Kryt pro jednonásob-
ný tlačítkový modul
MTN6261..

Kryt pro jednonásobný 
tlačítkový modul s potis-
kem 1/0
MTN6264..

Kryt pro jednonásobný tlačít-
kový modul s potiskem šipek 
nahoru a dolů
MTN6265..

Kryt pro dvounásob-
ný tlačítkový modul
MTN6262..

Kryt pro dvounásobný 
tlačítkový modul s potisky 
1/0 a s šipkami nahoru 
a dolů
MTN6266..

Kryt pro dvounásobný tlačít-
kový modul s potiskem šipek 
nahoru a dolů a 1/0
MTN6267..

Kryt pro dvounásobný 
tlačítkový modul 
s potiskem šipek 
nahoru a dolů
MTN6268..

KNX ARGUS 180, pro 
zapuštěnou montáž
MTN6318..
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Zapuštěné jednotky a moduly

®

BUSANKOPPLER

690299
UP 2

B

L

T

UP-Modul für Multi-
funktionstaster mit
Raumtemperaturregler
623299

B

L

T

Sběrnicová spojka 2
MTN690299

Sběrnicová spojka pro 
multifunkční tlačítkový 
panel, s jednotkou říze-
ní teploty místnosti
MTN623299

KNX jednonásobný 
tlačítkový modul
MTN625199

KNX dvounásobný 
tlačítkový modul
MTN625299

KNX jednonásobný 
tlačítkový modul
MTN626199

KNX dvounásobný 
tlačítkový modul
MTN626299

Kompletní zařízení s integrovanou sběrnicovou spojkou: Modul není třeba.

Kompletní zařízení s integrovanou sběrnicovou spojkou: Modul není třeba.

Kompletní zařízení s integrovanou sběrnicovou spojkou: Modul není třeba.

Kompletní zařízení s integrovanou sběrnicovou spojkou: Modul není třeba.
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Řada vypínače:

Barva krytu:

Barva rámečku:

Oblast plánu Oblast aplikace

Obývák Ložnice Dětský 
pokoj

Jídelna Pokoj 
pro 
hosty

Kuchy-
ně

Koupel-
na

Toaleta Hala Scho-
diště

Sklep 
pokoj 1

Sklep 
pokoj 2

Mechanismy
Střídavý přepínač

Sériový přepínač

Křížový přepínač

Řídící vypínač

Tlačítko

Zásuvka SCHUKO

Zásuvka SCHUKO s dět-
skou ochranou

Zásuvka SCHUKO s políč-
kem pro značení

Zásuvka SCHUKO 
s víčkem

Otočný stmívač ............. W

Senzorový stmívač 
........................................ W

Senzorový stmívač ET
........................................ W

Kryt pro zásuvku antény

Zásuvka telefonu

Centrální deska pro zásuv-
ku telefonu

Rámeček
jednosegmentový

dvousegmentový

trojsegmentový

čtyřsegmentový

pětisegmentový

Klapky/kryty stmívačů
Dvoucestná klapka

Dvouobvodová klapka

Řídící klapka

Centrální deska pro otočný 
stmívač

Senzorový kryt

Stavitel budovy:

Místo budovy:

Podlaha:

Datum:

Strana: od:
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