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Interra
IP Control
Connects KNX® TP, KNXnet/IP, EnOcean®, GSM®,
1-Wire and S0 with Ethernet

Interra IP Control ?
Bina ve Endüstri otomasyonlarında KNX ağına bağlı 
tüm cihazları Interra IP Control sayesinde merkezden 
izlemenizi ve yönetmesizi sağlar.

Sisteme düşen uyarılar üzerinden otomasyon sistemine 
müdahale edebilir ve arıza tespitleri yapabilirsiniz.

12-30 V geniş aralıklı voltaj beslemesi sayesinde 
Interra IP Control cihazı uyumlu birçok güç kaynağı ile 
beslenebilmektedir.



Temel Fonksiyonlar

• Amazon® Alexa Entegrasyonu
• Uzun vadeli veri kaydı
• kamera arşivi
• BAB Uzaktan Destek
• KNXnet / IP Yönlendirme
• Tüm cihazlar için web görselleştirme
• Ücretsiz görselleştirme KONTROL L
• Yenilikçi görselleştirme «YAYIN»
• iOS® ve Android için görselleştirme uygulaması
• Lisanssız ve platformdan bağımsız
• Basit görselleştirme editörü 
   (görüntü işleme programlarına göre)
• Web tabanlı, grafiksel iş editörü
• form tabanlı Job Editor Classic
• HTTPS erişimi mümkün
• Şifreli kullanıcı kimlik doğrulaması
• IP ağ kameralarının entegrasyonu
• NTP sunucusuyla zaman senkronizasyonu
• RSS beslemesi görüntüleme öğesi
• Entegre VPN sunucusu
• BAB SECURELINK entegre
• ETS’den adres aktarımı
• Otobüs monitörü ve veri kaydı (500.000 telgraf)
• Başlatma için adres durum tablosu
• Veri noktası sınırlaması yok

Entegre servisler:
• Hafta saati, yıllık saat, özel gün saati, astro saat
• Merdiven işlevi, geciktirici
• Lua Komut Dosyası
• Mantık, ışık sahneleri
• Karşılaştırıcı, eşik değer anahtarı, histerezis, çoklayıcı
• Saat ve tarih vericisi
• E-posta (e-posta yoluyla SMS dahil)
• Doğrudan SMS gönderip alma (GSM modülü)
• Hata sinyali işleme
• UDP üzerinden kızılötesi ve RS-232 bağlantısı
• UDP alıcıları ve vericileri
• Döngüsel verici
• ekey®-home ve multi entegrasyonu
• ABB-DALI® Ağ Geçidi Monitörü
• SONOS® kontrol sistemi
• AUDIOMODULE kontrolü
• SQL Kataloglama
• ETS uzaktan programlama
• Oda sıcaklığı kontrolü
• Yanıt değerlendirme ile HTTP isteği
• Matematik modülü, entegratör
• Sayıcılar, darbe sayıcılar
• Yerel Ağda Uyan
• Tesis bağlaması
• 1-kablolu USB bağlantısı
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İşlevsel Genel Bakış
KNX Bina Otomasyonu

• Ethernet ağına bağlantı, birçok başka 
uygulamaya olanak sağlar. IR Trans ağ geçitlerini 
kullanarak, herhangi bir tüketici elektroniği 
cihazı, bina kontrol sistemine dahil edilebilir.

• 
• Çok daha konforlu çok odalı ses için, 

AUDIOMODULE ürünümüz KNX / EnOcean 
düğmeleri ile çalıştırılabilir.

• 
• APPMODULE ile birlikte, IoT cihazlarının ve 

Philips® hue, Sonos®, Denon® HEOS, DoorBird 
gibi servislerin entegrasyonu için büyüyen 
bir akıllı ev uygulamaları portföyünden 
faydalanırsınız.

• 
• Akıllı telefonlar, tablet PC’ler ve ayrıca Amazon® 

Alexa gibi tüm işletim üniteleri KNX / EnOcean 
aygıtlarını erişebilir ve kontrol edebilir.

• CUBEVISION, bireysel kullanıcı arayüzünde 
tutarlı çalışmaya izin verir ve ayrıca iOS® ve 
Android® için ücretsiz bir uygulama olarak da 
mevcuttur.

• 
• Talep üzerine, bir hata durumunda bir e-posta 

veya SMS gönderilir.
• 
• İnternet üzerinden uzaktan bakım ile 

mümkündür.
• 
• INTERRA’nın yardımıyla binalar intranet 

veya Internet üzerinden güvenli bir şekilde 
bağlanabilir ve merkezi bir mülk yönetim 
sistemine entegre edilebilir.





LOGIKEDITOR
Interra IP Control İçerisinde 
bulunan çok çeşitli logik 
araçlar sayesinde geniş çapta 
ve esneklikte birçok karmaşık 
senaryolar gerçekleştirilebir.

İsterseniz sadece belirli zaman 
dilimine bağlı olarak otomasyon 
ağı üzerinde işlemler yapabilir, 
isterseniz de astronomik zaman 
saati sayesinde gün ışığına 
bağlı olarak dilediğiniz kontrolü 
yapabilirsiniz. 

Interra IP Control cihaz’ın 
görsel arayüzünde kullanıcının 
taleplerine bağlı olarak 
istenilen tema düzenlemeleri 
yapılabilinmektedir.




