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Genel Açıklamalar 

Mona serisi DND MUR cihazı ile 
misafirlerinizin odada olup 
olmadığını kolayca görebileceğiniz, 
dokunmatik cam ekrandan 
oluşmakta ve oda numarası, otel 
logosu, doluluk, Rahatsız Etmeyin, 
Oda Temizlik ve Çamaşır Yıkama 
isteği göstergeleri ve kapı zili 
butonunu içermektedir. 
 

• Kişiselleştirilebilir Logo 

• Dahili dokunmatik zil butonu 

• Sıva altı montaja uygun 

• KNX hattı üzerinden beslenir 

 

• Fiziksel ve KNX Telegram zil çıkışı  

• 2 x Röle Çıkışı (Opsiyonel) 

• Renkli LED indikatörler 

• Oda doluluk bilgisinin zil butonu üzerinde görülmesi 

 

 

 

Cihaz Tanımı 

 

 
 
Teknik Bilgiler 

 

 

 

 

 
 

Kurulum 

Cihazın kurulumu, kendi kutusunun içerisinden çıkan flanş ile 
yapılmaktadır. Flanş parçası, 60x60mm montaj kutusuna dikey 
bakacak şekilde yine kutu içinden çıkan vidalar ile sabitlenir. 
Cihazın içerisindeki mıknatıslar sayesinde, cihaz metal flanşa direkt 
olarak yapışacaktır. Cihazın ekranı yukarıda kalacak şekilde monte 
edilmelidir. 
 

    

 
Devreye Alma 

Cihazın “.knxprod” dosyası ETS kataloğuna eklenmelidir. Katalog 

dosyasını web sitesinden edininiz. www.eaetechnology.com 

Fiziksel adres ve program yükleme işlemi ETS4 veya daha güncel bir 

ETS sürümüyle yapılabilir.  

 Cihazın parametreleri hakkında detaylı bilgi cihazın kullanım 

kılavuzunda mevcuttur. 

 Cihazın kurulum ve devreye alma işlemleri sadece deneyimli kişiler 

tarafından yapılmalıdır. Kurulum esnasında ilgili standartlar, 

yönergeler, kurallar ve talimatlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

-Cihazı hatta bağlarken izole edilmiş olmasına dikkat ediniz.  

-Cihazı nem, ıslaklık ve toz gibi kötü ortam koşullarına karşı koruyunuz. 

Taşıma, saklama ve çalışma koşullarının “Teknik Bilgiler” bölümünde 

belirtilen sıcaklık değerlerine uygun olmasına dikkat ediniz.  

-Cihazı “Teknik Bilgiler” kısmında verilen çalışma şartları dışında 

çalıştırmayınız.  

 

 

Temizleme 

Cihaz herhangi bir şekilde kirlenirse veya toza maruz kalırsa sadece 

kuru bez ile temizleyiniz. Islak bez ve kimyasal çözücülerin kullanımı 

uygun değildir.  

Koruma Tipi IP20  (IP65  opsiyonel) EN 60529 

Güvenlik Sınıfı II EN 61140 

Bağlantılar 
KNX Bus (İletişim) Hattı 
KNX AUX (Harici Güç) Hattı 

KNX Konnektör 
KNX Konnektör 

Güç Kaynağı 
Gerilim 
KNX Bus – Akım Tüketimi 
KNX AUX – Akım Tüketimi 

21V… 30V DC, KNX Hattı 
< 10 mA 
< 60 mA 

Sıcaklık Aralıkları Ortam -5° C   + 45° C 

 Depolama -25° C   + 55° C 

Nem Maks. 95% yoğuşmasız 

Ölçüler Ön Yüz 120 x 195 mm 

 Yan – Sıva üstü kalan kısım 13,2 mm 

 Yan – Sıva altı kalan kısım 20.8 mm 

Materyal 
Ön Yüz – Cam 
Sıva Altı Parçalar – Polikarbon 

CE 
EMC ve düşük gerilim yönetmeliğine (LVD) uygun olarak 
üretilmiştir. 

http://www.eaetechnology.com/

