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είναι η λύση σε προβλήματα 
δυσφορίας που προκαλούνται 
από συστήματα κλιματισμού με 
έναν κεντρικό θερμοστάτη. 

Ευέλικτογια ενσύρματη και 
ασύρματη εγκατάσταση

Ανοιχτή επικοινωνία
με συστήματα αυτοματισμού 
σπιτιού και κτιρίου

Προσαρμόσιμο σε όλους 
τους τύπους κτιρίων και 
συστημάτων κλιματισμού
καναλάτες (DX), VRF, 
υδραυλικά συστήματα ...

Ορθολογική χρήση ενέργειας, 
κατανάλωση προσαρμοσμένη 
στις πραγματικές απαιτήσεις.  
Αποφυγή της χρήσης κλιματισμού
 σε κενές ζώνες.

Προσωπική άνεση  
Για καθεμία από τις διαφορετικές 
ζώνες

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 
και 50% σε σύγκριση με τις 
συμβατικές κεντρικές 
εγκαταστάσεις

- 50%

Πλήρης ενσωμάτωση στις
μονάδες κλιματισμού χάρη 
στις διεπαφές επικοινωνίας

Γιατί να ελέγχετε τη θερμοκρασία κάθε δωματίου όταν έχετε κεντρικό
κλιματισμό;

Χωρίζοντας τα δωμάτια σε ζώνες, μπορείτε να υπολογίσετε την απόδοση του
κλιματισμού για την ταυτόχρονη μέγιστη ισχύ του χώρου (λαμβάνοντας υπόψη 
την πληρότητα του χώρου, τον προσανατολισμό των προσόψεων ...), και όχι για 
τη μέγιστη συνολική του ισχύ, κερδίζοντας εξοικονόμηση στην αρχική επένδυση
και εξοικονόμηση ενέργειας στην ονομαστική ισχύ που καταναλώνεται από τον 
κλιματισμό. 

Το Zoning επιτρέπει ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας σε διαφορετικές 
ζώνες οικιστικές, εμπορικών και γραφείων, με ένα κεντρικό αεραγωγό
κλιματισμού.

ΑΝΕΣΗ 
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια, όπου 
απαιτείται προσωπική άνεση και 
ορθολογική χρήση ενέργειας.

 

Σε διαμερίσματα και κατοικίες, για την 
επίτευξη άνεσης  σε κάθε δωμάτιο του
σπιτιού σας. Επίσης σε γραφεία και εμπορικά 
κτίρια που χρειάζονται τον ανεξάρτητο έλεγχο
θερμοκρασίας κάθε ζώνης, αποφεύγοντας 
τη χρήση κλιματισμού σε περιοχές που είναι
κενές. 

Περισσότερες από 25.000 εγκαταστάσεις και 
15 χρόνια εμπειρίας υποστηρίζουν το σύστημα 
μας, έχοντας τη δυνατότητα να δώσουμε την 
κατάλληλη λύση για οποιαδήποτε απαίτηση 
από τους πελάτες μας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

20º

24º

21º

19º
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ZITY  Η πολυζωνική πλατφόρμα ελέγχου, 
είναι η λύση για κάθε τύπο κτιρίου ...

Zoning σε γραφεία

Zoning σε κατοικίες

ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ1 X1

Έλεγχος οποιασδήποτε μονάδας 
κλιματισμού άμεσης εκτόνωσης 
(DX), χρησιμοποιώντας την 
αντίστοιχη διεπαφή μονάδας κάθε 
μάρκας και μοντέλου.

Πλήρης ενσωμάτωση της αλλαγής
ψύξης / θέρμανσης από τον 
κύριο θερμοστάτη MADEL., 
Ημιαυτόματος έλεγχος ταχύτητας
ανεμιστήρα και βελτιστοποίηση 
του συστήματος για μείωση της 
κατανάλωσης ισχύος.

ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ VRF

Έλεγχος καναλάτων μονάδων VRF
άμεσης εκτόνωσης (DX), 
χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη 
διεπαφή μονάδας κάθε μάρκας
και μοντέλου

Η ενσωμάτωση των πρωτοκόλλων 
VRF σε μια νέα μονάδα ελέγχου 

ZITY σημαίνει ότι οι λειτουργίες 
του εξοπλισμού VRF μπορούν
να συνδυαστούν με όλα τα 
πλεονεκτήματα ενός συστήματος 
Zoning.

Η απομακρυσμένη θύρα RS485 
επιτρέπει την επικοινωνία με το σύστημα 
BMS χρησιμοποιώντας το πρότυπο 
επικοινωνίας Modbus RTU.

ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  FAN-COIL

Έλεγχος των καναλάτων μονάδων fan coil, 
μεμονωμέων ή σε κεντρικές εγκαταστάσεις 
και για 2 και 4ων σειρών στοιχείο. 

Βαλβίδα νερού (on / o�) και έλεγχος ταχύτητας 
ανεμιστήρα (συμβατικός ή inverter). 
Αισθητήρες προστασίας θερμοκρασίας και 
ανίχνευση αυτόματης λειτουργίας.



> 5

...και σε κάθε κεντρικό σύστημα κλιματισμού

Zoning σε εμπορικούς χώρους

Zoning σε διαμερίσματα

ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για κεντρικές εγκαταστάσεις 
θέρμανσης πολλαπλών ζωνών, 
με  θερμαντικά σώματα ή 
ενδοδαπέδια θέρμανση.

Έλεγχος αντλίας θερμότητας,
θερμοστατικής βαλβίδας και 
έλεγχος θερμικής αντίστασης
με τη χρήση ρελέ επαφής.

Περιλαμβάνεται ανιχνευτής 
προστασίας NTC.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

Για εγκαταστάσεις όπου οι καναλάτες 
μονάδες αέρα  και  τα θερμαντικά
σώματα συνδυάζονται ταυτόχρονα. 

Ειδικά πρωτόκολλα ελέγχου για
συστήματα αέρα-νερού.

Ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών
συστημάτων κλιματισμού στον ίδιο 
θερμοστάτη.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο πίνακας ελέγχου ZITY και οι θερμοστά-
τες χώρου ZOE και ZEBRA έχουν φτάσει
σε συντελεστή ακρίβειας CA 0,3 και 0,4
(ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN15500). Επιτυγχάνοντας, ταυτόχρονα, 
την πιστοποίηση Eu.bac που εγγυάται τη 
μέγιστη ενεργειακή απόδοση στα 
συστήματα ρύθμισης κτιρίων.
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ΤΟ ZMARTBOX ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ PLUG&PLAY ΛΥΣΗ 
ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

Το ZmartBox διαμορφώνεται από ένα 
κιτ ελέγχου Zoning (μονάδα ελέγχου +
θερμοστάτες + διεπαφή επικοινωνίας)
και ένα ηλεκτροκίνητο πλένουμ διανομής
(με 2 έως 6 εξόδους + by pass εάν 
είναι απαραίτητο), συμβατό με τις περισ-
σότερες εσωτερικές μονάδες κλιματισμού
 που βασίζονται στην άμεση εκτόνωση (DX)
και καναλάτες μονάδες  fan coil.

Το ZmartBox παραδίδεται έτοιμο 
καλωδιωμένο και διαμορφωμένο 
για εγκατάσταση στον χώρο 
#PlugandPlay .

Το ZmartBox  είναι μια plug&play λύση 
για πολυζωνικό έλεγχο εγκαταστάσεων
κλιματισμού.

1 Εξωτερική μονάδα A/C 6 Στόμιο προσαγωγής

2 Εσωτερική μονάδα A/C 7 Διεπαφή επικοινωνίας μονάδων A/C 

3 Μονάδα ελέγχου A/C 8 Κεντρική μονάδα έλέγχου ZITY 

4 ZmartBox 9 NETBOX Communication Interface

5 ZOEΑσύρματος θερμοστάτης 



> 8

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το Zoning προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου 
πολλαπλών ζωνών σε συστήματα αέρα / νερού,
είτε συνδυάζοντας μονάδες DX με λέβητες είτε 
μονάδες αέρα- νερού που συνδυάζουν καναλάτα 
fan coil και θερμαντικά σώματα. 

Το σύστημα ελέγχου ZITY επιτρέπει τον 
συνδυασμό και των δύο τύπων εγκαταστάσεων
(αέρας + νερό) για να διασφαλιστεί ο 
βέλτιστος έλεγχος και των δύο.

Για κάθε τύπο οικιστικών ή εμπορικών 
εγκαταστάσεων, όπου συνήθως εγκαθίστανται
τα συνδυασμένα συστήματα. Επιτρέπει την 
προσαρμογή της θερμοκρασίας σε κάθε 
διαφορετικό δωμάτιο ή γραφείο ανάλογα με τις 
προτιμήσεις, καθώς και την απενεργοποίηση 
των μη κατοικημένων ζωνών.

Χρησιμοποιώντας έναν θερμοστάτη σε κάθε 
ζώνη, μπορείτε να αυξήσετε την άνεση και να 
μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

1

1 Εσωτερική μονάδα Αέρα- Νερού 6 ZEBRA Θερμοστάτης ενσύρματης ζώνης

2 Εξωτερική μονάδα Αέρα- Νερού 7 Καλοριφέρ ή Ενδοδαπέδια θέρμανση

3 Πολλαπλές θερμοστατικές βαλβίδες 8 Στόμιο προσαγωγής

4 ZITY –W (*) Κύρια μονάδα ελέγχου 9 Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα στομίων

5 ZITY –W/MC (*) Δευτερεύουσα μονάδα ελέγχου 10 NETBOX Communication Interface

*Για ασύρματα συστήματα: Θερμοστάτες ZOE-RC και ZITU-RC/MC πίνακας ελέγχου
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ INVERTER Ή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ FAN-COIL

Έλεγχος ζωνών για κεντρικές εγκαταστάσεις 
κλιματισμού όπου χρησιμοποιούνται καναλάτες
μονάδες fan coil (FCU), είτε inverter 0-10V είτε 
συμβατικές.

Οι λειτουργίες του ελέγχου Zoning που 
προστίθενται στο FCU επιτρέπουν τη διασφάλιση
της βέλτιστης λειτουργίας, ελέγχοντας τη 
θερμοκρασία του νερού, την πίεση του αγωγού
(χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό έλεγχο πίεσης
KBY) και ελέγχοντας τις βαλβίδες νερού της 
εισόδου FCU.

Το σύστημα ελέγχου ZITY επιτρέπει την 
προσαρμογή της θερμοκρασίας σε κάθε 
διαφορετικό δωμάτιο ή γραφείο στην επιλογή 
του χρήστη, καθώς και την απενεργοποίησή
του χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.

Η λύση πολλαπλών ζωνών FCU είναι κατάλληλη
για κάθε τύπο εγκατάστασης, από μικρά 
διαμερίσματα έως εμπορικά κτίρια.

1 Αντλία θερμότητας ή ψύκτης 5 Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα στομίων

2 Μονάδα Fan-coil 6 KBY: Μονάδα ελέγχου κινητήρα EC 0-10V

3 Ασύρματος θερμοστάτης ZOΕ 7 Κεντρικός έλεγχος μονάδας ZITY 

4 Στόμιο προσαγωγής 8 NETBOX Communication Interface
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΑΤΩΝ VRF
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS
Η ενσωμάτωση των πρωτοκόλλων VRF σε μια 
νέα μονάδα ελέγχου ZITY σημαίνει ότι οι 
λειτουργίες του εξοπλισμού VRF μπορούν 
να συνδυαστούν με όλα τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος Zoning.

Η απομακρυσμένη θύρα RS485 επιτρέπει την
επικοινωνία με το σύστημα BMS 
χρησιμοποιώντας το πρότυπο επικοινωνίας 
Modbus RTU. Αυτό το καθολικό πρωτόκολλο, 
μαζί με την ευελιξία του συστήματος ZITY 
επιτρέπει γρήγορη ενσωμάτωση με συστήματα
 διαχείρισης κτιρίων.

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε γραφεία, 
εμπορικά και δημόσια κτίρια όπου 
χρησιμοποιούνται συνήθως τα συστήματα
VRF.

1 Εξωτερική μονάδα VRF 6 Στόμιο προσαγωγής

2 Εσωτερική μονάδα VRF 7 Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα στομίων

3 Χειριστήριο A/C 8 A/C Machine Communication Interface

4 ZEBRA Θερμοστάτης ενσύρματης ζώνης 9 ZITY Κεντρική μονάδα ελέγχου

5 ZOE Ασύρματος θερμοστάτης 10 NETBOX Communication Interface
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Εύκολη εγκατάσταση και ενσω άτωση
έσω του δικτύου Wi-Fi.

NETBOX- Νέα ύλη ε ικοινωνίας Cloud για τον έλεγχο
των συστη άτων Zoning α ό τις φορητές συσκευές σας. 

Συ βατό ε τη νέα εφαρ ογή Zoning 2.0, 
διαθέσι η α ό το App Store (IOS) και το

Google play (Android).

Α λή και διαισθητική διε αφή ελέγχου για τη

διαχείριση του συστή ατος ZONING ό ου

κι αν βρίσκεστε.

Νέος εβδο αδιαίος ή εριοδικός ρογρα ατισ ός

ανά ζώνη ε διαφορετικά ε ί εδα θερ οκρασίας

για βελτιστο οίηση της κατανάλωσης ενέργειας κάθε

στιγ ή της η έρας.

Εγκατάσταση και σύνδεση ε δίκτυα Wi-Fi
φιλική προς τον χρήστη. 



FLEXIFAN & FLEXIFLOW: 
Ακριβής ρύθ ιση.

Το νέο σύστη α FLEXIFLOW έχει σχεδιαστεί

για να ρυθ ίζει τη γωνία ου διανύει ο κινητήρας

σε καθένα α ό τα ηχανοκίνητα διαφράγματα

ξεχωριστά ανά ζώνη (κυκλικά διαφράγματα 

ZC ή πλένουμ Zmartbox εξοπλισμένο με

ηχανοκίνητα διαφράγματα). 
Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τα ακόλουθα:

1. Αφήστε ια ελάχιστη ροή αέρα σε η

ενεργές εριοχές ή αντισταθ ίστε την

α ουσία By-Pas.

2. Περιορίστε τη έγιστη ροή κάθε ζώνης

και έτσι ορείτε να εξισορρο ήσετε τα δίκτυα

των αεραγωγών.

Το σύστη α Flexifan αλλάζει τον τρόπο 

λειτουργίας του ανε ιστήρα της εσωτερικής

ονάδας ανάλογα ε τον αριθ ό των ζωνών

ου απαιτούνται. Αυτό καθιστά δυνατή την

ροσαρ ογή του συστή ατος ζώνης στις

ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης:

Flexifan Auto: Οι ταχύτητες του ανε ιστήρα

ροσαρ όζονται ανάλογα ε τον αριθ ό

των ενεργών ζωνών.

Flexifan 1: Οι χα ηλές ταχύτητες έχουν

ροτεραιότητα. Ιδανική λύση για την

αροχή ακουστικής άνεσης.

Flexifan 2: Οι εσαίες και οι υψηλές ταχύτητες

έχουν ροτεραιότητα. Κατάλληλο για

περιόδους υψηλής ζήτησης ή για γρήγορο

κλιματισμό χώρων. 

Flexifan 3: Προτεραιότητα υψηλής

ταχύτητας. Για χρήση όταν ο κλι ατισ ός

ρέ ει να γίνει γρήγορα.

Χωρίς τη ρύθ ιση ορισ ένες

εριοχές θα λά βαναν εγαλύτερη ροή

αέρα α ό άλλες, είτε λόγω του εγέθους

του αεραγωγού είτε λόγω τώσης ίεσης

εντός του δικτύου αεραγωγών.

Αφού ρυθ ιστεί η εκκίνηση και ο τερ ατισ ός

του συστή ατος είναι δυνατή η

ο οιό ορφη κατανο ή της ροής αέρα ή

σύ φωνα ε τις ειδικές ανάγκες της

εγκατάστασης.

Η ρύθ ιση της ροής του αέρα ου φτάνει σε κάθε δω άτιο είναι α αραίτητη για την εξασφάλιση

έγιστης άνεσης και ενεργειακής α όδοσης α ό τα συστή ατα κλι ατισ ού. Τα συστή ατα
δρουν είτε α ευθείας στο διάφραγμα κάθε ζώνης είτε έσω  

της ταχύτητας του ανε ιστήρα της εσωτερικής ονάδας (Flexifan).
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ZMART BOX
PLZON, PLMAC Zoning kit plug & play

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

ECOI AND PACI LINES DIGITAL INVERTER AND VRF LINES

SKY AND VRV LINES

DOMESTIC AND VRF LINES

DOMESTIC LINE

COMERCIAL AND VRF LINESNON-NASA VRF AND DOMESTIC

FD AND HYPERMULTI LINESDOMESTIC, MR SLIM AND CITY MULTI LINES

DOMESTIC AND VRF LINES VRF LINE

COMERCIAL AND VRF LINESVRF LINE

Το ZmartBox περιλαμβάνει ένα πλένουμ PLZON, κεντρικό KSP, 
κύριο / δευτερεύον θερμοστάτη, μια διεπαφή επικοινωνίας
με τη μονάδα κλιματισμού (εάν ζητηθεί) και διάφραγμα By-pass 
εφόσον είναι απαραίτητο.

Το Zmartbox έρχεται πλήρως καλωδιωμένο και διαμορφωμένο
έτοιμο για εγκατάσταση. #PlugandPlay

ZMARTBO X -R Zoning Plug&play kit για καναλάτες μονάδες DX

ZMARTBO X/FC Zoning Plug&play kit για μονάδες fan-coil

Κουτιά πλένουμ για προσαρμογή σε καναλάτες μονάδες:

PLZONΠλένουμ για καναλάτες μονάδες AHU για μηχανοκίνητα και by pass διαγράγματα. 
PLMAC Πλένουμ για καναλάτες μονάδες AHU χωρίς μηχανοκίνητες συνδέσεις. 

LxH 

(mm)
L1 L2 L3 L4

H1 750x200x494 1050x200x494 1250x200x494 1500x200x494

H2 750x250x494 1050x250x494 1050x250x494 1500x250x494
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ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΣΧΕΔΙΟ

Κουτί πλένουμ και μηχανοκίνητα διαφράγματα:
Προσαρμογή απευθείας στην AHU.
Θερμοακουστικά μονωμένο.

Μηχανικά ή ηλεκτρονικά διαφράγματα
by pass: για ρύθμιση των διακυμάνσεων
πίεσης λόγω του κλεισίματος των 
διαφραγμάτων ζώνης.

* Θα πρέπει να εγκαθίστανται όταν 
η διαμόρφωση των ταχυτήτων αερισμού 
που ελέγχονται από τις διεπαφές δεν επαρκεί
για την αντιστάθμιση της υπερβολικής πίεσης
στην εγκατάσταση.

1 PLZON

4 BYPASS*

Πίνακας ελέγχου ZITY: Έρχεται καλωδιωμένο,
διαμορφωμένο και τοποθετημένο μέσα σε μια
αδιάβροχη θήκη IP55.

Ενσύρματοι (W) ή ασύρματοι (RC), ψηφιακοί 
θερμοστάτες, για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας σε καθεμία από τις ζώνες. 
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, λειτουργίες 
αποκλεισμού και περιορισμός σημείου 
ρύθμισης θερμοκρασιών.

2 ZITY

5 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

Διεπαφή επικοινωνίας μεταξύ  Zoning και καναλάτων 
μονάδων (DX). Επιτρέπει την εναλλαγή ψύξης/ 
θέρμανσης από τον κύριο θερμοστάτη Zoning, 
την αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα 
και αύξηση της απόδοσης λόγω της ρύθμισης
του σημείου αναφοράς. 

Καναλάτη μονάδα κλιματισμού.  Θα μπορούσε να 
είναι μια μονάδα DX ή μια μονάδα fan coil. 
Συμβουλευτείτε μας για τη συμβατότητα κάθε 
μάρκας και μοντέλου.

3 ΔΙΕΠΑΦΗ

6 ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

* Δεν παρέχεται με το σύστημα Zoning.
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ZITY
Πολυζωνικό σύστημα για εγκαταστάσεις
κλιματισμού και θέρμανσης

> Από 2 έως 12 ζώνες

> ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενσύρματα ή ασύρματα

> ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  Για μονάδες DX, fan-coil ή καλοριφέρ 

> ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

σε BMS Modbus RTU

Πλατφόρμα ελέγχου για εξοπλισμό κλιματισμού και θέρμανσης 
για 2 έως 12 ζώνες. Έλεγχος μονάδων απευθείας εκτόνωσης (DX),
μονάδων fan coil ή θερμαντικά σώματα. Επικοινωνία με τους
θερμοστάτες στη ζώνη μέσω ραδιοσυχνοτήτων ή ενσύρματου 
δικτύου. Έρχεται με 2 θύρες επικοινωνίας Rs485 για ενσωμάτωση 
σε συστήματα διαχείρισης κτιρίων.

Εφαρμοσμένες λύσεις

Μονάδες άμεσης εκτόνωσης (DX)
. 1x1:: Μονάδες DX 1x1 με πύλες επικοινωνίας 

. VRF:  Έλεγχος μονάδων VRF χρησιμοποιώντας τις 
διεπαφές επικοινωνίας μονάδων και συγκεκριμένα 
πρωτόκολλα και λειτουργίες για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

. 2-4 σωληνώσεων Μονάδες Fan-coil: Έλεγχος ταχύτητας 
ανεμιστήρα και βαλβίδας νερού. Προαιρετικά ρύθμιση 
απομακρυσμένης λειτουργίας (ψύξη- θέρμανση).. Θέρμανση πολλαπλών ζωνών: Ελέγχοντας έως και 18 
βαλβίδες θερμοστατικής ζώνης. Για εγκαταστάσεις 
με θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση.

Συνδυαστικά
. Αέρα - Νερού: Ειδικά πρωτόκολλα για αυτόν τον τύπο 

εγκαταστάσεων.

. Πολυζωνική θέρμανση + DX: Για την ενσωμάτωση και των 
δύο συστημάτων, άμεσης εκτόνωσης και θερμαντικών 
σωμάτων ή ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σε κάθε θερμοστάτη
ζώνης. 

. Πολυζωνική θέρμανση + fan coil: Για την ενσωμάτωση και των 
δύο συστημάτων, fan coil και θερμαντικών σωμάτων ή 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σε κάθε θερμοστάτη ζώνης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονάδα ελέγχου ZITY 
. Ισχύς 230 VAC/50-60 Hz. ZITY, κατανάλωση: 6 VA.
. 230 VAC/5A ρελέ εξόδου (μέγιστο φορτίο : 5A. Cos  Φ=1)
. Βαθμός προστασίας: IP 20
. Προστασία:  Class II
. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ºC έως 55 ºC
. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 C  έως 60 ºC
. Διαστάσεις (LxHxZ) 160x90x65 mm
. Βάρος 0.5 kg

ZITY/RC
. Μέση εμβέλεια ραδιοκυμάτων : 20 m έως 50m

Ρυθμιζόμενη εξωτερική κεραία
. Συχνότητα 434.33 MHz (Προαιρετικά: 433.92 MHz). Κύκλος εργασιών

<10%
. Για εγκαταστάσεις έως 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Δέκτης, CAT III

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Προσαρμοσμένος έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα της 
καναλάτης μονάδας, σε συνάρτηση με τον αριθμό ζώνων 
και τον τύπο της εγκατάστασης.

1.Ηλεκτρική παροχή:  230 VAC/50 Hz/1

2. NTC αισθητήρες θερμοκρασίας
Ανάλογο με τον τύπο της μονάδας 

3.  Ισχύς εξόδου 12 VCC για ενσύρματους
θερμοστάτες

4.Κεραία ραδιοσυχνοτήτων 433/434 MHz 
αποκλειστικά του πίνακα ελέγχου ZITY-RC).

5.Δίαυλος τοπικής επικοινωνίας Rs485
Για ενσύρματους θερμοστάτες και μονάδες
επέκτασης. 

6.Δίαυλος τοπικής επικοινωνίας  Rs485.
Για επικοινωνία με πύλες άμεσης εκτόνωσης 
Παράλληλη σύνδεση με προηγούμενους 
δίαυλους. 

7.Δίαυλος απομακρυσμένης επικοινωνίας
Rs485. Για επικοινωνία με εξωτερικά 
συστήματα BMS modbus RTU.

8. Ισχύς εξόδου 24 VCC για ηλεκτροκίνητα
διαφράγματα. Μέγιστο 2 διαφράγματα
ανά ζώνη. 

9. Ρελέ εξόδου. Ζητήστε συγκεκριμένη 
καλωδίωση για κάθε μονάδα.

Πίνακες ελέγχου
ZITY-RC Πίνακας ελέγχου ραδιοσυχνοτήτων 2-6 ζωνών
ZITY-W Ενσύρματος πίνακας ελέγχου 2-6 ζωνών 

Ενότητες επέκτασης ζώνης
ZITY-W/ ME 7-12 Ενότητα επέκτασης από 7 έως 12 ζώνες

Πίνακες ελέγχου για συνδυαστικές εγκαταστάσεις
ZITY-RC/M C Ασύρματος πίνακας ελέγχου για συνδυαστικές εγκαταστάσεις
ZITY-W/ M C Ενσύρματος πίνακας ελέγχου για συνδυαστικές εγκαταστάσεις

Μονάδες ελέγχου SLAVE για εφαρμογή σε συστήματα με κεντρική λειτουργία
( ψύξη / θέρμανση )
ZITY-RC/S Διαμόρφωση ασύρματου πίνακα ελέγχου SLAVE
ZITY-W/S Διαμόρφωση ενσύρματου πίνακα ελέγχου SLAVE

Υδραυλικά συστήματα

º
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ZEBRA
Ενσύρματος θερμοστάτης αφής

ZEUS
Ψηφιακός ασύρματος θερμοστάτης
(RC)

Ενσύρματος (W) ψηφιακός θερμοστάτης για συνεργασία με 
την πλατφόρμα ελέγχου ZITY. Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της 
μονάδας ελέγχου ZITY και του θερμοστάτη. Ενσωμάτωση της 
λειτουργίας Master / Slave στον θερμοστάτη. Δεν απαιτούνται
μπαταρίες.

Ασύρματος (RC), ψηφιακός θερμοστάτης, που λειτουργεί σε συνδυασμό 
με κεντρικές μονάδες ελέγχου ZΙΤΥ-RC. Αμφόδρομη επικοινωνία μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων 433/434 Mhz. Ενσωμάτωση της λειτουργίας Master / 
Slave στον ίδιο θερμοστάτης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
. Ηλεκτρική παροχή: 12 VDC
. Κατανάλωση: < 0.3 VA
. Έλεγχος εξόδου: Modbus RTU Rs485
. Καλωδίωση S<1.5 mm2

. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ºC έως 50º C

. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ºCέως 60ºC

. Εύρος υγρασίας: 10-90% (χωρίς συμπύκνωση)

. Βάση τοίχου (παρέχεται)

. Βαθμός προστασίας: IP 20

. Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC10K. Ακρίβεια 0,1 ºC

. Διαμόρφωση ελέγχου υστέρησης +/-0.2έως 0.5º C

. Ακρίβεια ελέγχου CA σύμφωνα με το πρότυπο EN15500. CA = 0,4 
(Αναφορά δοκιμής CLMS17-742. CSTB)

. Λειτουργία εξοικονόμησης ECO
(Διακύμανση θερμοκρασίας ± 3 ºC)

. Προστασία από τον παγετό για T <7 ºC +/- 3 ºC

. Διαστάσεις (LxHxZ) 85x108x13 mm

. Βάρος 0.11 k

CA=0,4 CA=0,3

. Μεμονωμένος έλεγχος ζώνης θερμοκρασίας

. Λειτουργία θερμοκρασίας ECO 

. ON / OFF κάθε ζώνης και ON / OFF ολόκληρου του 
συστήματος (χρησιμοποιώντας θερμοστάτη Master)

. Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα

. Έλεγχος  λειτουργίας (θέρμανση, ψύξη, ανεμιστήρας, 
αφύγρανση)

. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός

. Αποκλεισμός λειτουργιών για αποφυγή ακατάλληλης 
χρήσης

. Μέγιστα και ελάχιστα όρια σημείου ρύθμισης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

. Ισχύς A12 VDC που παρέχεται από τον 
πίνακα ελέγχου ZITY..

. Επικοινωνία Modbus RTU με τον πίνακα
ελέγχου ZiTY.

Ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πίσω μέρος του θερμοστάτη.
 Δείτε το σχέδιο.

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

BAIXA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
. Ηλεκτρική παροχή (2x1.5 V LR06 AA μπαταρίες (αλκαλικές)
. Μέση διάρκεια ζωής μπαταρίας 1 χρόνο (τουλάχιστον). 

Οι μπαταρίες παρέχονται με τη μονάδα. 
. Ένδειξη διάρκειας ζωής μπαταρίας
. Συχνότητα φορέα (ζώνη ISM, Standard I-ETS 300-220): 

433,34 MHz (Προαιρετικό: 434,92 MHz)

. Μέση εμβέλεια: 20 m έως 50m

. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ºC έως 55 ºC

. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 ºCέως 60 ºC

. Έυρος υγρασίας: 10-90% (χωρίς συμπύκνωση)

. Βάση τοίχου (παρέχεται)

. Βαθμός προστασίας: IP 20

. Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC10K. Ακρίβεια 0,1 ºC

. Διαμόρφωση ελέγχου υστέρησης +/-0.2 έως 0.5  ºC

. Λειτουργία εξοικονόμησης ECO
(Διακύμανση θερμοκρασίας ± 3 ºC)

. Προστασία από τον παγετό για T <7 ºC +/- 3 ºC

. Διαστάσεις (LxHxZ) 90x90x18 mm

. Βάρος 0.13 kg (με μπαταρίες)

. Μεμονωμένος έλεγχος ζώνης θερμοκρασίας

. Λειτουργία θερμοκρασίας ECO 

. ON / OFF κάθε ζώνης και ON / OFF ολόκληρου του 
συστήματος (χρησιμοποιώντας θερμοστάτη Master)

. Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα

. Έλεγχος  λειτουργίας (θέρμανση, ψύξη, ανεμιστήρας, αφύγρανση)

. Αμφίδρομη επικοινωνία για ενσωμάτωση με το NETBOX Cloud Gateway

. Αποκλεισμός λειτουργιών για αποφυγή ακατάλληλης χρήσης

. Επιλογή ενεργών λειτουργιών ανεξάρτητα ανά ζώνη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

. Αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία (μέσος χρόνος απόκρισης 
120 δευτερόλεπτα)

. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
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Επιτρέπει την πλήρη ενοποίηση μεταξύ του Συστήματος Zoning
 και της μονάδας χειρισμού αέρα.
Επιτρέπει την εναλλαγή Ψύξης / Θέρμανσης από τον κύριο 
θερμοστάτη Zoning.
Αυξάνει την απόδοση του συστήματος Inverter και μειώνει την 
κατανάλωση ενέργειας.
Επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα της 
μονάδας βελτιώνοντας την άνεση και την ακουστική στάθμη.

xxx BOX
Διεπαφή επικοινωνίας καναλάτων μονάδων 
(DX)

NETBO X
Διεπαφή επικοινωνίας CLOUD

Διεπαφή επικοινωνίας μεταξύ των πινάκων ελέγχου Zoning και των 
καναλάτων μονάδων κλιματισμού  DX(1x1 ή VRF).

Η αμφίδρομη επικοινωνία MODBUS επιτρέπει τη βελτιστοποίηση
της λειτουργίας τόσο του συστήματος Zoning όσο και της μονάδας 
διαχείρισης του  αέρα, επιτρέποντας τη βελτίωση της άνεσης και 
της κατανάλωσης ισχύος.

Διεπαφή επικοινωνίας μεταξύ των πινάκων ελέγχου ZITY και της εφαρμογής 
CLOUD ”Zoning 2.0”

Συμβατό με τη νέα εφαρμογή Zoning 2.0, διαθέσιμη από το App Store (IOS) 
και το Google play (Android). Απλή και διαισθητική διεπαφή ελέγχου για τη 
διαχείριση του συστήματος ZONING όπου κι αν βρίσκεστε. Εβδομαδιαίος ή 
περιοδικός προγραμματισμός ανά ζώνη, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών 
επιπέδων θερμοκρασίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση 
ενέργειας σε κάθε στιγμή της ημέρας. Φιλική εγκατάσταση και σύνδεση με 
δίκτυα Wi-Fi. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

. Πλαστικό περίβλημα, τύπου PC (UL 94 V-0)
Χρώμα: Ανοιχτό Γκρί

. Στερέωση τοίχου DIN rail EN60715 TH35

. Θύρα 1 x Serial EIA485 Plug-in βύσμα ακροδεκτών (2 πόλοι)

. Συμβατό με δίκτυα Modbus RTU EIA-485

. Εύρος θερμοκρασίων λειτουργίας: 0 ºC έως 60 ºC

. Εύρος θερμοκρασιών αποθήκευσης: -20 ºC έως 85 ºC

. Υγρασία αποθήκευσης: <95% RH, χωρίς συμπύκνωση

. Τάση μόνωσης: 1500 VDC

. Αντίσταση μόνωσης: 1000 MΩ

. IP 20 

. Διαστάσεις (DxWxH) 93x53x58mm

. Βάρος 85 gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

• Απλή και διαισθητική διεπαφή APP για να ελέγχετε το σύστημα ZONING 
όπου κι αν βρίσκεστε.
• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κάθε ζώνης ξεχωριστά ή ολόκληρου 
του συστήματος.
• Απομακρυσμένη διαχείριση της λειτουργίας και τροποποίηση της 
ταχύτητας αερισμού.
• Εβδομαδιαίος ή περιοδικός προγραμματισμός κάθε ζώνης, με διαφο-
ρετικά επίπεδα θερμοκρασίας για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης 
ενέργειας σε κάθε στιγμή της ημέρας.
• Εύκολη εγκατάσταση και εγγραφή σε δίκτυα Wi-Fi μέσω Bluetooth.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

. . 

. 

. 

. 

• Τροφοδοτικό 12  Vdc . (καλώδιο S=2x0.5mm2) Κατανάλωση: 8 VA
• RS485/Rem bus: Πρωτόκολλο Modbus RTU 9600/8/N/1 
• Διαστάσεις (mm): 90 x 90 x 25
• Βάρος: 0.15kg

Επιτρέπει την πλήρη ενοποίηση μεταξύ του Συστήματος Zoning

Διεπαφή επικοινωνίας μεταξύ των πινάκων ελέγχου Zoning και των 
καναλάτων μονάδων κλιματισμού  DX(1x1 ή VRF).

Η αμφίδρομη επικοινωνία MODBUS επιτρέπει τη βελτιστοποίηση
της λειτουργίας τόσο του συστήματος Zoning όσο και της μονάδας 
διαχείρισης του  αέρα, επιτρέποντας τη βελτίωση της άνεσης και 
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ZP - AZ
Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα για στόμια 

ZC, ZR &  ZQ
Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα αεραγωγών

Ηλεκτροκίνητα διαγράγματα (24 Vdc) κατάλληλα για τον έλεγχο του αέρα

σε αεραγωγούς μέσω του Zoning. .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ZP-AZ – ZC – ZR - ZQ

. Ηλεκτρική παροχή 24 VDC

. Ονομαστική ισχύς 0. 22W

. Ονο αστική ένταση ρεύ ατος 55 mA

. Μέγιστη ένταση ρεύματος 250 mA

. Κλάση προστασίας IP54

Για να α οφευχθεί η καταστροφή του

ενεργο οιητή, το άνοιγ α και το κλείσι ο

των διαφραγ άτων ελέγχεται ε

χρονοδιακό τη (αυτό γίνεται ε ροε ιλογή

στους ίνακες ελέγχου Zoning)

ΑΝΟΙΓΜΑ:  5 sec + 24 VCC

ΚΛΕΙΣΙΜΟ:  5 sec - 24 VCC

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα στομίων ε αντίθετα πτερύγια,
κατάλληλο για στόμια Zoning. Τα στόμια ενσω ατώνουν έναν

αεροστεγές σύνδεσ ο PVC. Κατασκευασ ένο α ό αλου ίνιο, 
γαλβανισ ένο χάλυβα και γρανάζια α ό ολυα ίδιο ZCΗλεκτροκίνητο κυκλικό 

διάφραγμα. Κατασκευασμένο από
γαλβανισμένο χάλυβα, ένωση 

στεγανότητας και ρουλεμάν από 

καουτσούκ. Στερέωση σε κυκλικό 

αεραγωγό.

ZR Ηλεκτροκίνητο κυκλικό 
διάφραγμα. Κατασκευασμένο από 
γαλανισμένο χάλυβα, ένωση

στεγανότητας και ρουλε άν α ό

καουτσούκ. Ενσω ατώνεται σε

ο οιοδή οτε λένουμ.

ZQ Ηλεκτροκίνητο τετράγωνο
διάφραγμα ε πτερύγια 100 mm, 

αράλληλα στη εγαλύτερη πλευρά
(L). Κατασκευασμένο από αλουμίνιο 

και γρανάζια από πολυαμίδη. Στερέωση

σε ορθογωνικό αεραγωγό.

Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα για στόμια 

AMT-AN+ZP-AZ ιάφραγμα ε λέγ α
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CTM-AN+ZP-AZ ιάφραγμα ε λέγ α
δι λής εκτρο ής αέρα α ό αλου ίνιο.  
Με ονω ενα ρυθ ιζό ενα πτερύγια, 

αράλληλα ρος τη εγαλύτερη λευρά

(L) στην ρώτη σειρά.
.
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LMT+ZP-AZ ιάφραγμα με γραμμικό στόμιο
αροχής αέρα/ επιστροφής από αλουμίνιο.

Ρυθμιζόμενα πτερύγια παράλληλα στη 

μεγαλύτερη πλευρά (μέγεθος L).

.

LMT-DD+ZP-AZ ιάφραμμα με γραμμικό
στόμιο αροχής αέρα, από αλουμίνιο. 
Τα μπροστινά πτερύγια είναι παράλληλα με τη 

εγαλύτερη πλευρά (L) και η δεύτερη σειρά 

των ανεξάρτητα ρυθμιζόμενων πτερυγίων

 παραλληλίζουν προς τη μικρότερη πλευρά 

(Η).

Ø L
100 98 295

125 123 295

150 148 295

160 158 295

200 198 295

250 248 335

315 313 335

Ø1 Ø2 L
100 98 118 195

125 123 143 195

150 148 168 195

160 158 178 195

200 198 218 195

250 248 268 195

α λής εκτρο ής αέρα α ό αλου ίνιο. 
Ρυθ ιζό ενα τερύγια αράλληλα ε την

κύρια διάσταση (διάσταση L).
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ZS, ZG & ZK
Μηχανικό διάφραγμα By-Pass

Η ονάδα ελέγχου ίεσης KBY ε ιτρέ ει τη ρύθ ιση και διατήρηση

σταθερής ίεσης σε δίκτυο αγωγών χα ηλής και έσης ίεσης

(20 έως 300 Pa). Η ονάδα ορεί να λειτουργήσει σε διαφράγματα

έσω εξόδου 24 Vdc ή α ευθείας

ε έξοδο 0-10V σε ανε ιστήρα εταβλητής συχνότητας ή

ε αναλογικό οτέρ.

Η ονάδα εριλα βάνει αισθητήρα ίεσης, διακό τη ε ιλογής

και εριστροφικό διακό τη ου ε ιτρέ ουν την εύκολη ρύθμιση

της πίεσης.

Ρυθ ιζό ενα διαφράγματα ίεσης έσω αντιστάθ ισης για τη διατήρηση

της ισορρο ίας ίεσης στον αεραγωγό για το Zoning. 

Κατασκευασ ένα α ό αλου ίνιο και γαλβανισ ένο χάλυβα.

ZS ιάφραγμα ίεσης για το οθέτηση σε τοίχο ε ορατές

βίδες. 

ZG ιάφραγμα ίεσης για το οθέτηση σε ορθογώνιο αεραγωγό.

ZK ιάφραγμα  πίεσης για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό. 

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
. Ηλεκτρική παροχή 230 Vca± 10%, 50/60 Hz. Κατανάλωση: 4 VA

. 1 έξοδος 24 Vcc, για έλεγχο των διαφραγμάτων ZQ / ZC /ZR

. 1 έξοδος 0-10 VDC , για για έλεγχο κινητήρα EC ή ανάλογικό

κινητήρας διαφράγματος

. Αισθητήρας πίεσης

> Εύρος ονομαστικής μέτρησης 20 to 300 Pa

> Μέση ακρίβεια ± 5% σε σύγκριση ε το ση είο ρύθ ισης

. ίαυλος ε ικοινωνίας RS-485

. Βαθμός προστασίας: IP 20

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ BY-PASS

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ EC/DC

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

KBY
ZP-AZ, ZC, ZR, ZQ

Ηλεκτρονικός έλεγχος πίεσης
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P

CONTROL KBY
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Ø L
200 198 295

250 248 335

315 313 335

355 353 335
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