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deseo
pokojový regulátor aluminium

301-01 broušené aluminium 301-02 broušená tmavě šedá 301-03 broušená černá 301-04 saténově bílá
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- dotykem ovládané menu *
- 1 multi-touch **
- 1.7” oled display
- teplotní čidlo s integrovanou logikou termostatu
- rozměry: 80mm x 80mm x 8mm
- v kombinaci se sběrnicovou spojkou 300-02 pro KNX

* **





39

deseo
pokojový regulátor classic

301-05 bronz 301-06 fer forgé 301-07 broušený nikl 301-08 broušená mosaz

- dotykem ovládané menu *
- 1 multi-touch **
- 1.7” oled display
- teplotní čidlo s integrovanou logikou termostatu
- rozměry: 80mm x 80mm x 8mm
- v kombinaci se sběrnicovou spojkou 300-02 pro KNX
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* **
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deseo
pokojový regulátor retro

301-13 černá kůže 301-14 bílá kůže 301-23 černé sklo 301-24 bílé sklo

- dotykem ovládané menu *
- 1 multi-touch **
- 1.7” oled display
- teplotní čidlo s integrovanou logikou termostatu
- rozměry: 80mm x 80mm x 8mm
- v kombinaci se sběrnicovou spojkou 300-02 BCU pro KNX
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* **
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AURO
Auro je vším, čím by měl být detektor pohybu, je malé, rychlé a téměř neviditelné. Při montáži do stropu s ním 

Auro naprosto splyne díky svému inovativnímu plochému designu. Instalace je velice snadná, jediné co je  
třeba – otvor 43mm.

Auro má zabudovaný světelný senzor pro spínání a stmívání světel a řízení scén, kdy může dokonce reagovat 
jinak ve dne a v noci. 

Čidlo vnitřní teploty diskrétně hlásí teplotu v místnosti pro systém domácí automatizace, zatímco může být  
informace o rychlém nárůstu tepla využita pro spuštění poplachu v případě požáru. 

S vertikálním úhlem detekce 90 ° má detekční oblast o průměru 5 m, je-li instalováno ve výšce 2,5 m.  
Tím se stává ideálním pro chodby, WC a malé místnosti v domě.
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auro
detektor pohybu

180-02 bílá 180-03 černá

- kompletně plochý design
- viditelný průměr 52mm
- viditelný tloušťka 1mm
- 360° horizontální záběr
- 90° vertikální záběr
- integrovanéá LED pro zpětnou vazbu
- integrované čidlo osvitu (pouze bílá varianta)
- integovaný teplotní sensor
- dostupné v bílé a černé barvě Skutečná velikost!

43mm

52mm

1m
m

360°

90°
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FRAME
Abychom doplnily naše výrobky o zásuvky a ostatní prvky do běžných rámečků, navrhli jsme designové 
rámečky materiálově a barevně shodné s produktovými řadami vypínačů.

Tyto rámečky mohou být využity s komponenty o vnějším rozměru 55mm všech hlavních výrobců.
Rámečky jsou dostupné ve variantách 1, 2, 3, 4 a 5-násobných.

 

F AME
FRAME
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frame
rámeček pro 55mm

aluminium 

- rozměry:  1-násobný:  80mm  x 80mm x 9mm
  2-násobný: 151mm  x 80mm x 9mm
  3-násobný: 222mm  x 80mm x 9mm
  4-násobný: 293mm  x 80mm x 9mm
  5-násobný: 364mm  x 80mm x 9mm
- V kombinaci s 55-mm středy pro zásuvky a ostatní ze sortimentu např. Schneider/Merten, Gira a Jung

broušené aluminium

001-01 1-násobný
002-01 2-násobný
003-01 3-násobný
004-01 4-násobný
005-01 5-násobný

broušená tmavě šedá

001-02 1-násobný
002-02 2-násobný
003-02 3-násobný
004-02 4-násobný
005-02 5-násobný

broušená černá

001-03 1-násobný
002-03 2-násobný
003-03 3-násobný
004-03 4-násobný
005-03 5-násobný

saténově bílá

001-04 1-násobný
002-04 2-násobný
003-04 3-násobný
004-04 4-násobný
005-04 5-násobný
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frame
rámeček pro 55mm

classic 

bronz

001-05 1-násobný
002-05 2-násobný
003-05 3-násobný
004-05 4-násobný
005-05 5-násobný

fer forgé

001-06 1-násobný
002-06 2-násobný
003-06 3-násobný
004-06 4-násobný
005-06 5-násobný

broušený nikl

001-07 1-násobný
002-07 2-násobný
003-07 3-násobný
004-07 4-násobný
005-07 5-násobný

broušená mosaz

001-08 1-násobný
002-08 2-násobný
003-08 3-násobný
004-08 4-násobný
005-08 5-násobný

- rozměry:  1-násobný:  80mm  x 80mm x 9mm
  2-násobný: 151mm  x 80mm x 9mm
  3-násobný: 222mm  x 80mm x 9mm
  4-násobný: 293mm  x 80mm x 9mm
  5-násobný: 364mm  x 80mm x 9mm
- V kombinaci s 55-mm středy pro zásuvky a ostatní ze sortimentu např. Schneider/Merten, Gira a Jung



52



53

Design is not just what it looks like and feels like. 
Design is how it works.
Steve Jobs 
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technical
specifications

specifications may alter without prior notice

name / productnumber deseo KNX / 300-02 sentido KNX / 200-02 tacto KNX / 100-02 auro KNX / 180-02/180-03

front cover deseo sentido and enzo tacto and mona -

interface KNX integrated BCU KNX integrated BCU KNX integrated BCU KNX integrated BCU

display 1.7” Oled - - -

multi-touch yes yes - -

scene- and RGB sequencer - yes yes -

multicolour LED - integrated integrated white led integrated

temperature sensor integrated integrated - integrated

thermostat logic integrated integrated - -

lux sensor - - - integrated (only 180-02)

power supply 15 - 30V DC
separate from KNX bus KNX buspower KNX buspower KNX buspower

power consumption 1W 10mA 10mA 10mA

dimensions 70mm x 70mm x 30mm 70mm x 70mm x 25mm diam: 74mm x 32mm diam: 52mm x 39mm

backbox European standard box
with screws 60mm

European standard box
with screws 60mm

European standard box
with screws 60mm cutout diam: 43mm

certification CE CE CE CE
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Who ever said that pleasure wasn’t functional?
Charles Eames
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