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Bekötés

• A WSB3-20 és WSB-20H fali vezérlők az iNELS rendszer alapvető és leg-

népszerűbb egységei (vezérlői).

• Beépített kis zajú mikro nyomógombjaikkal elegáns és kellemes ve-

zérlést biztosítanak.

• A WSB3-20 és WSB3-20H kétcsatornás vezérlők.

• A kétszínű LED (zöld, piros) szabadon  programozható és visszajelző-

ként  használható a rendszer bármelyik érzékelőjének vagy egységé-

nek állapotához.

• A WSB3 sorozatú fali vezérlők mindegyike kompatibilis a LOGUS90 ke-

rettípusokkal (85.6 x 85.6, illetve 94 x 94 mm), sorolókeretben kombi-

nálható a dizájn más eszközeivel.

• Minden vezérlő beépített hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, to-

vábbá két analóg-digitális bemenettel (AIN/DIN), melyek felhasznál-

hatók feszültségmentes kontaktusok vagy egy külső TC/TZ hőmérsék-

let érzékelő csatlakoztatására (pl. padló hőmérséklet mérés).

• A WSB3-20H vezérlő a WSB3-20 tulajdonságok mellett beépített rela-

tív páratartalom érzékelőt is tartalmaz, melynél a jobb levegőáram-

lás érdekében a 99601T típusú fedlap helyett használható a 99621T, a 

megfelelő 99622 (MT) és 99623 (IRMT) nyílászáró csíkokkal.

• A WSB3-20 és WSB3-20H vezérlők előnye a normál kapcsolókkal 

szemben a helytakarékosság és a multifunkcionalitás. Lehetőség van 

megkülönböztetni rövid és hosszú gombnyomást, mellyel további 

nyomógomb funkciók válthatók ki (pl. fényerő-szabályozás, redőnyök 

mozgatása, jelenetek, stb.).

• Minden gomb vezérelheti a rendszerben lévő készüléket és használ-

hatja a különböző központi és időzítési funkciókat. A felhasználó vá-

laszthat egyszerű / bonyolult műveletek között. Nagy előnye, hogy 

a működési módok megváltoztatásához nincs szükség fi zikailag be-

avatkozni a kiépített rendszerbe, elegendő a szoftverben elvégezni a 

kívánt módosításokat.

• Bármelyik WSB3 gombjával lehet a különböző funkciókon kívül vilá-

gítást is vezérelni:

a) klasszikus fali kapcsoló:

- felső gomb BE, alsó gomb KI

b) nyomógombos vezérlés (impulzusrelé):

- első gombnyomás BE, második gombnyomás KI

c) dimmer:

- rövid gombnyomás – BE/KI; hosszú gombnyomás - fényerőszabályzás

d) időzített kapcsoló:

- gombnyomás után BE, ha a beállított idő letelt, automatikus KI

e) világítási képek beállítása - például TV nézéshez:

- redőnyök le

- fő világítás erőssége 30%

- fali lámpa erőssége 50%.

• A WSB3 LOGUS90 kivitelben kapható, kötő- vagy szerelvénydobozba 

szerelhető.

Fali nyomógombos vezérlő

IGEN, beépített hőérzékelő

0.. +55°C ; 0.3°C a tartományban

2

 NEM IGEN

 - 0 .. 99% RH

 - ± 3 % relatív páratartalom

2x AIN/DIN

IGEN - 1db beköthető az AIN1/DIN1

és AIN2/DIN2 bemenetekre

TC/TZ

-20 °C .. +120 °C 

0.5°C a tartományban

kétszínű LED (piros, zöld)

1

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

max. 0.5 W

25 mA (27 V DC-nél), BUS-ról

0.5 - 1 mm2

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

tetszőleges

kötő- vagy szerelvénydobozba

85.6 x 85.6 x 42 mm

94 x 94 x 36 mm

55 g (keret nélkül)  

Bemenetek

Hőmérséklet mérés:

A hőmérés tartománya 

és pontossága:

Vezérlőgombok száma:

Páratartalom mérés:

Páratartalom mérés tartománya:

Páratartalom mérés pontossága:

Bemenetek:

Külső hőérzékelő:

Külső hőérzékelő típus:

Hőmérséklet mérési 

tartomány:

Hőmérséklet mérési 

pontosság:

Kimenetek

Jelzés:

LED-ek száma:

Kommunikáció

Installációs busz:

Tápellátás

Tápfeszültség / tűrés:

Disszipált teljesítmény:

Névleges áram:

Csatlakozások

Sorkapocs:

Üzemeltetési feltételek

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettségi fok:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Telepítés:

Méretek és tömeg

Méretek

- műanyag:

- fém, üveg, fa, gránit:

Tömeg:

Műszaki adatok

EAN kód

TC/TZ hőérzékelő vagy *

2x potenciálmentes kontaktus bemenet

(nyomógomb, mozgásérzékelő, stb.)

*Az iDM3 szoftverben minden egységnél külön-külön kiválasztható.

• A WSB3-40 és WSB3-40H fali vezérlők az iNELS rendszer alapvető és 

legnépszerűbb egységei (vezérlői).

• Beépített kis zajú mikro nyomógombjaival elegáns és kellemes vezér-

lést biztosít.

• A WSB3-40 és WSB3-40H négycsatornás vezérlők.

• A billentyűnkét megtalálható kétszínű LED-ek (zöld, piros) szabadon  

programozhatók és a rendszer bármelyik érzékelőjének vagy egysé-

gének állapot visszajelzőjeként használhatók.

• A WSB3 sorozatú fali vezérlők mindegyike kompatibilis a LOGUS90 ke-

rettípusokkal (85.6 x 85.6, illetve 94 x 94 mm), sorolókeretben kombi-

nálható a dizájn más eszközeivel.

• Minden vezérlő beépített hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, to-

vábbá két analóg-digitális bemenettel (AIN/DIN), melyek felhasznál-

hatók feszültségmentes kontaktusok vagy egy külső TC/TZ hőmérsék-

let érzékelő csatlakoztatására  (pl. padló hőmérséklet mérés).

• A WSB3-40H vezérlő a WSB3-40 tulajdonságok mellett beépített rela-

tív páratartalom érzékelőt is tartalmaz.

• A WSB3-40 és WSB3-40H vezérlők előnye a normál kapcsolókkal 

szemben a helytakarékosság és a multifunkcionalitás. Lehetőség van 

megkülönböztetni rövid és hosszú gombnyomást, mellyel további 

nyomógomb funkciók válthatók ki (pl. fényerő-szabályozás, redőnyök 

mozgatása, jelenetek, stb.).

• Minden gomb vezérelheti a rendszerben lévő készüléket és használ-

hatja a különböző központi és időzítési funkciókat. A felhasználó vá-

laszthat egyszerű / bonyolult műveletek között. Nagy előnye, hogy 

a működési módok megváltoztatásához nincs szükség fi zikailag be-

avatkozni a kiépített rendszerbe, elegendő a szoftverbe elvégezni a 

kívánt módosításokat.

• Bármelyik WSB3 gombjával lehet a különböző funkciókon kívül vilá-

gítást is vezérelni:

a) klasszikus fali kapcsoló: - felső gomb BE, alsó gomb KI

b) nyomógombos vezérlés (impulzusrelé):

- első gombnyomás BE, második gombnyomás KI

c) dimmer:

- rövid gombnyomás - BE/KI; hosszú gombnyomás - fényerőszabályzás

d) időzített kapcsoló:

- gombnyomás után BE, ha a beállított idő letelt, automatikus KI

e) világítási képek beállítása - például TV nézéshez:

- redőnyök le

- fő világítás erőssége 30%

- fali lámpa erőssége 50%.

• A WSB3 LOGUS90 kivitelben kapható, kötő- vagy szerelvénydobozba 

szerelhető.

Bekötés

EAN kód

Fali nyomógombos vezérlő

IGEN, beépített hőérzékelő

0.. +55°C ; 0.3°C a tartományban

4

 Nem  Igen

  0 .. 99% RH

  ± 3 % relatív páratartalom

2x AIN/DIN

IGEN - 1db beköthető az AIN1/DIN1

és AIN2/DIN2 bemenetekre

TC/TZ

-20 °C .. +120 °C 

0.5 °C a tartományban

kétszínű LED (piros, zöld)

 2

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

max. 0.5 W

25 mA (27 V DC-nél), BUS-ról

0.5 - 1 mm2

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

tetszőleges

kötő- vagy szerelvénydobozba

85.6 x 85.6 x 42 mm

94 x 94 x 36 mm

55 g (keret nélkül)  

Bemenetek

Hőmérséklet mérés:

A hőmérés tartománya 

és pontossága:

Vezérlőgombok száma:

Páratartalom mérés:

Páratartalom mérés tartománya:

Páratartalom mérés pontossága:

Bemenetek:

Külső hőérzékelő:

Külső hőérzékelő típus:

Hőmérséklet mérési 

tartomány:

Hőmérséklet 

mérési pontosság:

Kimenetek

Jelzés:

LED-ek száma:

Kommunikáció

Installációs busz:

Tápellátás

Tápfeszültség / tűrés:

Disszipált teljesítmény:

Névleges áram:

Csatlakozások

Sorkapocs:

Üzemeltetési feltételek

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettségi fok:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Telepítés:

Méretek és tömeg

Méretek

- műanyag:

- fém, üveg, fa, gránit:

Tömeg:

Műszaki adatok

TC/TZ hőérzékelő vagy *

2x potenciálmentes kontaktus bemenet

(nyomógomb, mozgásérzékelő, stb.)

*Az iDM3 szoftverben minden egységnél külön-külön kiválasztható.


