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Jrk 

nr
Pilt Lühikirjeldus Mudeli number

Andmesiini 

voolutarve

Mõõtmed 

(mm)
Hind EUR

1

Tile seeria 1 nupuga Smart paneel EU, Valguse, stseeni ja kardinate juhtimiseks. Plaat ja raam 

on saadaval nii plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja ka metallist (šampanja kuldne/kosmose 

hall), LED taustavalgus, kohandatav ikoon. Raam EI OLE lisatud. Saab toite HDL-M/PTCI.1. 

Metallist versioonile lisandub 23 EUR / ühik.

HDL-M/PT1RA.1 20mA 76*76*11 78,20 €

2

Tile seeria 2 nupuga Smart paneel EU, Valguse, stseeni ja kardinate juhtimiseks. Plaat ja raam 

on saadaval nii plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja ka metallist (šampanja kuldne/kosmose 

hall), LED taustavalgus, kohandatav ikoon. Raam EI OLE lisatud. Saab toite HDL-M/PTCI.1. 

Metallist versioonile lisandub 23 EUR / ühik.

HDL-M/PT1RB.1 20mA 76*76*11 87,40 €

3

Tile seeria 2 nupuga Smart paneel EU, Valguse, stseeni ja kardinate juhtimiseks. Plaat ja raam 

on saadaval nii plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja ka metallist (šampanja kuldne/kosmose 

hall), LED taustavalgus, kohandatav ikoon. Raam EI OLE lisatud. Saab toite HDL-M/PTCI.1. 

Metallist versioonile lisandub 23 EUR / ühik.

HDL-M/PT2RA.1 20mA 76*76*11 87,40 €

4

Tile seeria 4 nupuga Smart paneel EU, Valguse, stseeni ja kardinate juhtimiseks. Plaat ja raam 

on saadaval nii plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja ka metallist (šampanja kuldne/kosmose 

hall), LED taustavalgus, kohandatav ikoon. Raam EI OLE lisatud. Saab toite HDL-M/PTCI.1. 

Metallist versioonile lisandub 23 EUR / ühik.

HDL-M/PT2RB.1 20mA 76*76*11 94,30 €

5

Tile seeria 4 nupuga Smart paneel EU, Valguse, stseeni ja kardinate juhtimiseks. Plaat ja raam 

on saadaval nii plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja ka metallist (šampanja kuldne/kosmose 

hall), LED taustavalgus, kohandatav ikoon. Raam EI OLE lisatud. Saab toite HDL-M/PTCI.1. 

Metallist versioonile lisandub 23 EUR / ühik.

HDL-M/PT4RA.1 20mA 76*76*11 98,90 €

6

Tile seeria OLED termostaat, konditsioneeri, põrandakütte ja värske õhu sõsteemi 

juhtimiseks.Plaati ja raami on saadaval plastiku (vadel valge/tuhk hall) ja metallina (šampanja 

kuldne/kosmose hall). Raam EI OLE lisatud. Saab toite HDL-M/PTCI.1. Metallist versioonile 

lisandub 23 EUR / ühik.

HDL-M/PTOL6.18 30mA 76*76*11 190,90 €

7

Tile seeria 5 Pins pesa. Nimipinge: 250V AC~, Ülepinge kaitse tugi, ülekuumenemise kaitse ja 

ülevoolukaitse, neli värvi (vandel valge, tuhk hall, šampanja kuldne ja kosmose hall) on 

saadaval. Plastikust plaat, plastikust kinnitus ja metallist raam. Raam EI OLE lisatud.

HDL-MP1-S/TILE.48 / 76*76*33 13,80 €

8

Tile seeria 5 Pins pesa, 2 USB pesa. Nimipinge: 250V AC~, Ülepinge kaitse tugi, 

ülekuumenemise kaitse ja ülevoolukaitse, neli värvi (vandel valge, tuhk hall, šampanja kuldne ja 

kosmose hall) on saadaval. Plastikust plaat, plastikust kinnitus ja metallist raam. Raam EI OLE 

lisatud.

HDL-MP1-SU/TILE.48 / 76*76*42 41,40 €

9

Tile seeria hädaolukorra paneel, nimipinge ja -vool:  250V AC~, 3A. Neli värvi  (vandel valge, 

tuhk hall, šampanja kuldne ja kosmose hall) on saadaval. Plastikust plaat, plastikust kinnitus ja 

metallist raam. Raam EI OLE lisatud.

HDL-MP1-E/TILE.48 / 76*76*33 18,40 €

10
Tile seeria 1 rühma paneeli raam. Saadaval on plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja metallist 

(šampanja kuldne/kosmose hall). Metallist versioonile lisandub 11,5 EUR.
HDL-MP1-EC/TILE.48 / / 2,30 €

11
Tile seeria 2 rühmaga paneeli raam. Saadaval on plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja metallist 

(šampanja kuldne/kosmose hall). Metallist versioonile lisandub 23 EUR.
HDL-MP2H-EC/TILE.48 / / 6,90 €

12
Tile seeria 3 rühmaga paneeli raam. Saadaval on plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja metallist 

(šampanja kuldne/kosmose hall). Metallist versioonile lisandub 34,5 EUR.
HDL-MP3H-EC/TILE.48 / / 9,20 €

13
Tile seeria 4 rühmaga paneeli raam. Saadaval on plastikust (vandel valge/tuhk hall) ja metallist 

(šampanja kuldne/kosmose hall). Metallist versioonile lisandub 46 EUR.
HDL-MP4H-EC/TILE.48 / / 13,80 €

14
Tile seeria 2 rühmaga paneeli raam, vertikaalne paigaldusn.Metallist (šampanja kuldne/ 

kosmose hall) on saadaval.
HDL-MP2V-EC/TILE.48 / / 29,90 €

15
Tile seeria 3 rühmaga paneeli raam, vertikaalne paigaldusn.Metallist (šampanja kuldne/ 

kosmose hall) on saadaval.
HDL-MP3V-EC/TILE.48 / / 43,70 €

16
Tile seeria 4 rühmaga paneeli raam, vertikaalne paigaldusn.Metallist (šampanja kuldne/ 

kosmose hall) on saadaval.
HDL-MP4V-EC/TILE.48 / / 59,80 €
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1

Granite seeria 4 nupuga Smart paneel EU, metallist plaadiga. Valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, RGB taustvalgus. Valikus on roosa kuld, tumehall ja hõbedane värv. Toetab 

kohandatud silti / ikooni. Saab toite HDL-M/PCI.1-A.   

HDL-M/P2R.1-48 6mA 86*86*11 135,70 €

2

Granite seeria 6 nupuga Smart paneel US, metallist plaadiga. Valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, RGB taustvalgus. Valikus on roosa kuld, tumehall ja hõbedane värv. Toetab 

kohandatud silti / ikooni. Saab toite HDL-M/PCI.3-A.  

HDL-M/P3R.1-46 6mA 86*116*11 158,70 €

1

S10 10-tolline puutetundlik ekraan, Andriod operatsioonisüsteem, Rj45, HDL Buspro, KNX ja 

USB terminal, toetab Intercom funktsiooni töötades HDL App'iga, sisseehitatud lähedusandur ja 

temperatuuriandur.

HDL-MTS10B.2WI / 270*209*40 917,70 €

2

S57 5.7-tolline puutetundlik ekraan, Andriod operatsioonisüsteem, Wifi ja Bluetooth tugi, Rj45 ja 

Micro 5-pin terminal, POE, toetab Intercom funktsiooni töötades HDL App'iga, sisseehitatud 

lähedusandur, temperatuuriandur, niiskuse andur, raskusandur, mootor ja mikrofon.

HDL-MTS57.1WI / 150*81*14 669,30 €

3

4.3 tolline Enviro puutetundlik ekraan, LCD-ekraan ja alumiiniumist raam. Mitme leheküljega, et 

juhtida valgust, kardinaid, stseene, muusikat, konditsioneeri ja põrandakütet. LCD resolutsioon: 

480x272, sisseehitatud temperatuuriandur ja lähedusandur. Saab toite HDL-M/PCI.3-A.

HDL-M/MPTLC43.1-A2-

46
30mA 86*116*10 342,70 €

4

Modern seeria DLP-puutepaneel US, LCD ekraaniga ja metallist raamiga. Mitmeleheküljeline, 

tänu millele on võimalik juhtida valgust, kardinaid, stseene, muusikat, õhukonditsioneeri ja 

põrandakütet. Toetab nelja kiiresti juurdepääsetavat lehekülge, sisseehitatud temperatuuriandur 

ja lähedusandur sensor. Saab toite HDL-M/PCI.3-A.

HDL-M/MPT14.1-A2-46 20mA 86*116*10 271,40 €

5

Modern seeria DLP-puutepaneel EU, LCD ekraaniga ja metallist raamiga. Mitmeleheküljeline, 

tänu millele on võimalik juhtida valgust, kardinaid, stseene, muusikat, õhukonditsioneeri ja 

põrandakütet. Sissehitatud temperatuuriandur. Saab toite HDL-M/PCI.1-A.

HDL-M/DLP04.1-A2-48 17mA 86*86*10 220,80 €

6

Modern seeria DLP Smart paneel US, LCD ekraaniga ja metallist raamiga. Mitmeleheküljeline, 

tänu millele on võimalik juhtida valgust, kardinaid, stseene, muusikat, õhukonditsioneeri ja 

põrandakütet. Sissehitatud temperatuuriandur. Saab toite HDL-M/PCI.3-A.

HDL-M/DLP04.1-A2-46 17mA 86*116*10 225,40 €

7

Modern seeria DLP Smart paneel US, LCD ekraaniga ja metallist raamiga. Mitmeleheküljeline, 

tänu millele on võimalik juhtida valgust, kardinaid, stseene, muusikat, õhukonditsioneeri ja 

põrandakütet. Sissehitatud temperatuuriandur. Saab toite HDL-M/PCI.3, läbimüümisel 

lõpetatakse toote edasine müük.

HDL-M/DLP04.1-46                       17mA 86*116*10 181,70 €

1

iTouch seeria 2 nupuga puutepaneel EU, alumiiniumist raamiga, kasutatakse valgustuse, 

kardinate ja stseenide juhtimiseks. LED taustavalgus ja LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.1-

A. 

HDL-M/TBP2.1-A2-48 12mA 86*86*10 80,50 €

2

iTouch seeria 4 nupuga puutepaneel EU, alumiiniumist raamiga, kasutatakse valgustuse, 

kardinate ja stseenide juhtimiseks. LED taustavalgus ja LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.1-

A. 

HDL-M/TBP4.1-A2-48 12mA 86*86*10 87,40 €

3

iTouch seeria 2 nupuga puutepaneel US, alumiiniumist raamiga, kasutatakse valgustuse, 

kardinate ja stseenide juhtimiseks. LED taustavalgus ja LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.3-

A.  

HDL-M/TBP2.1-A2-46 12mA 86*116*10 87,40 €

4

iTouch seeria 4 nupuga puutepaneel US, alumiiniumist raamiga, kasutatakse valgustuse, 

kardinate ja stseenide juhtimiseks. LED taustavalgus ja LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.3-

A.  

HDL-M/TBP4.1-A2-46 12mA 86*116*10 101,20 €

5

iTouch seeria 6 nupuga puutepaneel US, alumiiniumist raamiga, kasutatakse valgustuse, 

kardinate ja stseenide juhtimiseks. LED taustavalgus ja LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.3-

A.  

HDL-M/TBP6.1-A2-46 12mA 86*116*10 115,00 €

6

iTouch seeria 2 nupuga puutepaneel EU, LED taustvalgusega ja LED indikaator. Kasutatakse 

valgustuse, kardinate ja stseenide juhtimiseks. Saab toite HDL-M/PCI.1, läbimüümisel 

lõpetatakse toote edasine müük.

HDL-M/TBP2.1-48                           12mA 86*86*10 69,00 €

7

iTouch seeria 4 nupuga puutepaneel EU, LED taustvalgusega ja LED indikaator. Kasutatakse 

valgustuse, kardinate ja stseenide juhtimiseks. Saab toite HDL-M/PCI.1, läbimüümisel 

lõpetatakse toote edasine müük.

HDL-M/TBP4.1-48                            12mA 86*86*10 73,60 €

8

iTouch seeria 2 nupuga puutepaneel US, LED taustvalgusega ja LED indikaator. Kasutatakse 

valgustuse, kardinate ja stseenide juhtimiseks. Saab toite HDL-M/PCI.1, läbimüümisel 

lõpetatakse toote edasine müük.

HDL-M/TBP2.1-46                           12mA 86*116*10 71,30 €

9

iTouch seeria 4 nupuga puutepaneel US, LED taustvalgusega ja LED indikaator. Kasutatakse 

valgustuse, kardinate ja stseenide juhtimiseks. Saab toite HDL-M/PCI.1, läbimüümisel 

lõpetatakse toote edasine müük.

HDL-M/TBP4.1-46                             12mA 86*116*10 78,20 €

A2  Granite seeria paneel

A4  iTouch seeria paneel

A3 Puuteekraan ja  DLP paneel
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1

iFlex seeria 2 nupuga Smart paneel EU, alumiiniumist raamiga. Kasutatakse valgustuse, 

kardinate ja stseeni juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab 

toite HDL-M/PCI.1-A.

HDL-M/P02.2-A2-48 10mA 86*86*10 89,70 €

2

iFlex seeria 4 nupuga Smart paneel EU, alumiiniumist raamiga. Kasutatakse valgustuse, 

kardinate ja stseeni juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab 

toite HDL-M/PCI.1-A.

HDL-M/P04.2-A2-48 10mA 86*86*10 115,00 €

3
iFlex seeria 1 nupuga Smart paneel EU, kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.1.
HDL-M/P01.2-48 10mA 86*86*10 80,50 €

4
iFlex seeria 2 nupuga Smart paneel EU, kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.1.
HDL-M/P02.2-48 10mA 86*86*10 89,70 €

5
iFlex seeria 3 nupuga Smart paneel EU, kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.1.
HDL-M/P03.2-48 10mA 86*86*10 98,90 €

6
iFlex seeria 4 nupuga Smart paneel EU, kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.1.
HDL-M/P04.2-48 10mA 86*86*10 112,70 €

7
iFlex seeria 1 nupuga Smart paneel US, kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.3.
HDL-M/P01.2-46 10mA 86*116*10 87,40 €

8
iFlex seeria 2 nupuga Smart paneel US,kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni juhtimiseks, 

parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.3.
HDL-M/P02.2-46 10mA 86*116*10 98,90 €

9
iFlex seeria 3 nupuga Smart paneel US, kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.3.
HDL-M/P03.2-46 10mA 86*116*10 108,10 €

10
iFlex seeria 4 nupuga Smart paneel US, kasutatakse valgustuse, kardinate ja stseeni 

juhtimiseks, parem/vasak vajutus ja kohandatav ikoon, LED indikaator. Saab toite HDL-M/PCI.3.
HDL-M/P04.2-46 10mA 86*116*10 119,60 €

1
Paneeli toiteliides EU, annab alalisvoolu ning suhtleb HDL seinapaneeliga. 

EU tüüpi paneelile, mille mudeli numbris on -A2 ja Granite seeria EU.
HDL-M/PCI.1-A  10mA 86*86*30 50,60 €

2
Paneeli toiteliides EU, annab alalisvoolu ning suhtleb HDL seinapaneeliga. 

EU tüüpi paneelile, mille mudeli numbris pole -A2.
HDL-M/PCI.1 10mA 86*86*30 50,60 €

3
Paneeli toiteliides US, annab alalisvoolu ning suhtleb HDL seinapaneeliga. 

US tüüpi paneelile, mille mudeli numbris on -A2 ja Granite seeria US.
HDL-M/PCI.3-A 10mA 86*116*30 50,60 €

4
Paneeli toiteliides US, annab alalisvoolu ning suhtleb HDL seinapaneeliga. 

US tüüpi paneelile, mille mudeli numbris pole -A2.
HDL-M/PCI.3 10mA 86*116*30 50,60 €

5 Paneeli toiteliides EU, annab alalisvoolu ning suhtleb HDL Tile seeria seinapaneeliga. HDL-M/PTCI.1 / 81.4*81.4*27 50,60 €

A5  iFlex seeria paneel

A6  Paneeli toiteliides
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1

HDL Intellicenter server koos iRidium Lite Basic litsentsiga, toetab HDL buspro, KNX ja üle 100 

kolmanda osapoole tooteid, nagu näiteks 2N, Doorbird, Sonos, Alexa, Nest, toetab 

maksimaalselt 80 allseadet töötades APiga, see teeb programmi kasutamise lihtsaks nii (projekt 

ise ja selle loogika) iPad / iPhone, Android tahvelarvuti / telefoni ja ka Windows PC baseeruvas 

arvutis ning see toetab ka pulti ja kohalikku juhtimist. Server on võimeline töötama Buspro ja 

KNX IP lüüsina.

HDL-MSERVER/D.20  100mA 72*95*61 1 288,00 €

2

HDL Intellicenter server koos iRidium Lite Basic litsentsiga, toetab HDL buspro, KNX ja üle 100 

kolmanda osapoole tooteid, nagu näiteks 2N, Doorbird, Sonos, Alexa, Nest, toetab 

maksimaalselt 80 allseadet töötades APPiga, see teeb programmi kasutamise lihtsaks nii 

(projekt ise ja selle loogika) iPad / iPhone, Android tahvelarvuti / telefoni ja ka Windows PC 

baseeruvas arvutis ning see toetab ka pulti ja kohalikku juhtimist. Server on võimeline töötama 

Buspro ja KNX IP lüüsina.

HDL-MSERVER/D.20  100mA 72*95*61 736,00 €

3

iRidium Lite Starter (Visualization), iRidium i3 Lite litsents, toetab maksimaalselt 40 allseadet, 

toetab ainult visualiseerimise funktsiooni ning puudub puldiga ühendus. Kontrollpaneelil 

puuduvad piirangud (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), GUI ja server, rohkem kui 100 kolmanda 

osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik toetatud draiverid on vaikimisi saadaval 

koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi tüübi peale.

iRidium Lite Starter 

(Visualization)
/ / 289,80 €

4

iRidium Lite Starter (Visualization & Server), iRidium i3 Lite litsents, toetab maksimaalselt 40 

allseadet, toetab ainult visualiseerimist ja servimist puldist juhtimist. Kontrollpaneelil puuduvad 

piirangud (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), GUI ja server, rohkem kui 100 kolmanda osapoole 

drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik toetatud draiverid on vaikimisi saadaval koos 

litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi tüübi peale.

iRidium Lite Starter 

(Visualization & Server)
/ / 531,30 €

5

iRidium Lite Basic (Visualization), iRidium i3 Lite litsents, toetab maksimaalselt 80 allseadet, 

toetab ainult visualiseerimise funktsiooni ning puudub puldiga ühendus. Kontrollpaneelil 

puuduvad piirangud (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), GUI ja server, rohkem kui 100 kolmanda 

osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik toetatud draiverid on vaikimisi saadaval 

koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi tüübi peale.

iRidium Lite Basic 

(Visualization)
/ / 579,60 €

6

iRidium Lite Basic (Visualization & Server), iRidium i3 Lite litsents, toetab maksimaalselt 80 

allseadet, toetab ainult visualiseerimist ja servimist puldist juhtimist. Kontrollpaneelil puuduvad 

piirangud (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), GUI ja server, rohkem kui 100 kolmanda osapoole 

drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik toetatud draiverid on vaikimisi saadaval koos 

litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi tüübi peale.

iRidium Lite Basic 

(Visualization & Server)
/ / 821,10 €

7

iRidium Lite Advanced (Visualization), iRidium i3 Lite litsents, toetab maksimaalselt 120 

allseadet, toetab ainult visualiseerimise funktsiooni ning puudub puldiga ühendus. 

Kontrollpaneelil puuduvad piirangud (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), GUI ja server, rohkem kui 100 

kolmanda osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik toetatud draiverid on vaikimisi 

saadaval koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi tüübi peale.

iRidium Lite Advanced 

(Visualization)
/ / 869,40 €

8

iRidium Lite Advanced (Visualization & Server), iRidium i3 Lite litsents, toetab maksimaalselt 

120 allseadet, toetab ainult visualiseerimist ja servimist puldist juhtimist. Kontrollpaneelil 

puuduvad piirangud (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), GUI ja server, rohkem kui 100 kolmanda 

osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik toetatud draiverid on vaikimisi saadaval 

koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi tüübi peale.

iRidium Lite Advanced 

(Visualization & Server)
/ / 1 110,90 €

9

iRidium Pro Starter (Visualization & Server), Buspro versioon, iRidium i3 Lite litsents, toetab 

maksimaalselt 50 märgist ja 1 kontrollpaneeli (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), toetab 

visualiseerimist ja servimis funktsiooni (töötades HDL Intellicenter'iga), GUI ja servi piirangud 

puuduvad, rohkem kui 100 kolmanda osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik 

toetatud draiverid on vaikimisi saadaval koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi 

tüübi peale.

iRidium Pro Starter 

(Visualization & Server)
/ / 483,00 €

10

iRidium Pro Basic (Visualization & Server), Buspro versioon, iRidium i3 Lite litsents, toetab 

maksimaalselt 250 märgist ja 5 kontrollpaneeli (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), toetab 

visualiseerimist ja servimis funktsiooni (töötades HDL Intellicenter'iga), GUI ja servi piirangud 

puuduvad, rohkem kui 100 kolmanda osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik 

toetatud draiverid on vaikimisi saadaval koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi 

tüübi peale.

iRidium Pro Basic 

(Visualization & Server)
/ / 966,00 €

11

iRidium Pro Advanced (Visualization & Server), Buspro versioon, iRidium i3 Lite litsents, toetab 

maksimaalselt 1000 märgist ja 10 kontrollpaneeli (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), toetab 

visualiseerimist ja servimis funktsiooni (töötades HDL Intellicenter'iga), GUI ja servi piirangud 

puuduvad, rohkem kui 100 kolmanda osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik 

toetatud draiverid on vaikimisi saadaval koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi 

tüübi peale.

iRidium Pro Advanced 

(Visualization & Server)
/ / 1 690,50 €

12

iRidium Pro Enterprise (Visualization & Server), Buspro versioon, iRidium i3 Lite litsents, toetab 

maksimaalselt 2500 märgist ja 25 kontrollpaneeli (mobiiltelefon ja tahvelarvuti), toetab 

visualiseerimist ja servimis funktsiooni (töötades HDL Intellicenter'iga), GUI ja servi piirangud 

puuduvad, rohkem kui 100 kolmanda osapoole drivereid on saadaval iRidium poes ning kõik 

toetatud draiverid on vaikimisi saadaval koos litsentsiga. Võimalik uuendada järgmise litsentsi 

tüübi peale.

iRidium Pro Enterprise 

(Visualization & Server)
/ / 4 227,40 €

A7  iRidium server & APPi litsents

Turvatehnika AS | Tondi 49 | Harjumaa | Eesti

Tel 6 715 039 | qts@qts.ee | www.turvatehnika.eu



2019 hinnakiri  5 - 7

Jrk 

nr
Pilt Lühikirjeldus Mudeli number

Andmesiini 

voolutarve

Mõõtmed 

(mm)
Hind EUR

1

4CH 16A suure võimsusega energiat haldav lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 16A 

kanali kohta, mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 50A suure vooluga magnetrelee sisemine 

kasutus.

HDL-M/R4.16.1-CD 15mA 72*90*66 188,60 €

2

8CH 16A suure võimsusega energiat haldav lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 16A 

kanali kohta, mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 50A suure vooluga magnetrelee sisemine 

kasutus.

HDL-M/R8.16.1-CD 15mA 144*90*66 305,90 €

3

12CH 16A suure võimsusega energiat haldav lüliti täiturmehhanism, DIN-liitule paigaldatav, 16A 

kanali kohta, mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 50A suure vooluga magnetrelee sisemine 

kasutus.

HDL-M/R12.16.1-CD 15mA 216*90*66 427,80 €

4
4CH 16A suure võimsusega lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 16A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 50A suure vooluga magnetrelee sisemine kasutus.
HDL-M/R4.16.1 15mA 72*90*66 177,10 €

5
8CH 16A suure võimsusega lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 16A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 50A suure vooluga magnetrelee sisemine kasutus.
HDL-M/R8.16.1 15mA 144*90*66 278,30 €

6
12CH 16A suure võimsusega lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav,16A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 50A suure vooluga magnetrelee sisemine kasutus.
HDL-M/R12.16.1 15mA 216*90*66 368,00 €

7
4CH 10A suure võimsusega lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 10A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 16A suure vooluga magnetrelee sisemine kasutus.
HDL-M/R4.10.1 15mA 72*90*66 158,70 €

8
8CH 10A suure võimsusega lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 10A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 16A suure vooluga magnetrelee sisemine kasutus.
HDL-M/R8.10.1 15mA 144*90*66 220,80 €

9
12CH 10A suure võimsusega lüliti täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 10A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, 16A suure vooluga magnetrelee sisemine kasutus.
HDL-M/R12.10.1 15mA 216*90*66 287,50 €

10

2CH 3A universaalne dimmerdamise täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 3A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, toetab juhtiva serva ja tagumise serva dimmeri tehnoloogiat. 

Kontrollib induktiivseid, takistuslikke ja mahtuvuslikke koormusi.

HDL-M/D02.1 12mA 216*90*66 259,90 €

11

4CH 1.5A universaalne dimmerdamise täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 1.5A kanali 

kohta, mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, toetab juhtiva serva ja tagumise serva dimmeri 

tehnoloogiat. Kontrollib induktiivseid, takistuslikke ja mahtuvuslikke koormusi.

HDL-M/D04.1 12mA 216*90*66 308,20 €

12

6CH 1A universaalne dimmerdamise täiturmehhanism,  DIN-liistule paigaldatav, 1A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, toetab juhtiva serva ja tagumise serva dimmeri tehnoloogiat. 

Kontrollib induktiivseid, takistuslikke ja mahtuvuslikke koormusi.

HDL-M/D06.1 12mA 216*90*66 384,10 €

13

DALI Master täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, toetab 

suhtlust HDL KNX BUS ja DALI BUS süsteemide vahel. Moodul on võimeline haldama 64 DALI 

seadet ning toetab DALI rikke tuvastamist, lambi rikke tuvastamist ja liiteseadise rikke 

tuvastamist.

HDL-M/DALI.1 12mA 72*90*66 248,40 €

14

6CH 10A ballasti dimmerdamise täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 10A kanali kohta, 

mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, kontrolli tüübid sisaldavad nii sisendit kui väljundit, seega 

saab selle mooduli ühendada absorbtsiooni ja väljundi tüüpi ballastiga.

HDL-M/DA6.10.1 15mA 144*90*66 278,30 €

15

DMX Recorder Module,  DIN-liistule paigaldatav, sisendsignaal: DMX512, HDL NET DMX, ArtNet 

DMX. Väljundsignaal: DMX512, HDL NET DMX, ArtNet DMX. Seda moodulit saab kasutada 

sisseehitatud DMX protokolliga juhtseadetes nagu näiteks LED värvivahetaja, laser valgus.

HDL-M/DMX512.1 12mA 72*90*66 351,90 €

16

4CH 7A RGBW draiver, igat kanalit saab kasutada eraldi või kasutada RGBW

komplekse kontrollina. Toetab trepikoja valgustust, vilgutamist, loogika kontrolli, ümberlülitamist, 

järjestuse juhtimist ja RGBW komplekse kontrolli lülitamist.

HDL-M/DRGBW4.1 10mA 183*84*39 138,00 €

1
4CH 10A Curtain Actuator: DIN-liistule paigaldatav, 10A kanali kohta, mõlemad 110/250 VAC, 50-

60Hz, suure vooluga magnetrelee sisemine kasutus, relee funktsioonidega juhib mootorit.
HDL-M/W04.10.1 12mA 144*90*66 211,60 €

2

Kardinate peajuhtseade, sisendpinge AC250V (AC110V valikuline), võimsus 70W. Olekukontroll 

(avatud, suletud, peatatud) ja protsentuaalne kontroll. Manuaalne režiim ja ülekuumenemise 

kaitse.

HDL-M/WM70M.1 10mA 284*70*50 273,70 €

3

Kardinate peajuhtseadme siin, alumiinium ja PVC materjal sprei viimistlusega, sisaldab siini, 

seina klambrit, haake ja teisi tarvikuid. Kui on soov, siis lisatasu eest saab kõverjoonelise siini 

(23 EUR iga komplekt) ja vajadusel ka puidust ümbrise.

HDL Curtain Track / / 46,00 €

B2  Motoriseeritud kontroller

(B)  Täiturmehhanism / kontroller                     

B1  Valgustuse juhtseade
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1

FCU & põrandakütte täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav, 5CH relee väljundile ja 2CH DC 

0-10V väljund. FCU ja põrandakütte kontrolliga, on sellel kõrge-keskmine-madal ventilaatori 

kiirus, samuti jahutus ja kütte kontroll. Kui valida FCU funktsioon ETS-is, siis on sellel 7CH 

põrandakütte kontroll, kui valitud ETS. Toetab 7 digitaalset temperatuuriandurit.

HDL-M/FCU01.10.1 20mA 72*90*66 154,10 €

2

FCHC täiturmehhanism, DIN-liistule paigaldatav. Õhukonditsioneeri, ventilaatori, kompressori ja 

põrandakütte juhtimiseks. See võib töötada erinevate paneelidega. Kanalite funktsioonid on 

seatud ETS tarkvara abil. Toetab kuni 7 digitaalset temperatuuriandurit.

HDL-M/FCHC.4.1 20mA 72*90*66 174,80 €

3

2.5 meetrit digitaalset termomeetrit FCU täiturmehhanismile, üks andmesiini juhe kõikidele 

anduritele, lihtne paigaldada, metallist ümbris epoksiidvaiguga, mis kaitseb andureid. Võimalik 

kasutada mistahes rakenduses, et mõõta temperatuuri.

TS/C 1.0 / / 4,60 €

1
4 tsoonine pingevaba kontakti moodul, sisaldab 4 pingevaba kontakti sisendi kanalit, koos 

temperatuurianduri ja nelja dimmeri väljundkanaliga või anda LED staatuse näitu.
HDL-M/S04.1 25mA 49*31*12 75,90 €

2
2.5 meetrine temperatuuri sond, analoog andur, töötab koos pingevaba kontakti mooduliga 

temeratuuri kogumiseks.
TTS/APR 1.0  / / 2,30 €

3

8 tsoonine pingevaba kontakti moodul, sisaldab 8 pingevaba kontakti sisendi kanalit, mis on 

võimeline kontrollima andureid ja loogika kontrollereid. Moodul suudab kontrollida ka 

mitmesuguseid objekte, nagu näiteks dimmeri kontrollereid, kardina / sulguri kontrollereid ja lüliti 

kontrollereid.

HDL-M/S08.1 25mA 49*31*12 117,30 €

4

24 tsoonine pingevaab kontakti moodul, sisaldab 24 pingevaab kontakti sisendi kanalit. Toimib 

mehaanilise ja elektroonilise juhtimisväljundi sillana ning KNX andmesiini süsteemina. Seade 

võimaldab kontrollida mitmesuguseid objekte, näiteks: dimmerid, kardinad, sulgurid, kellad jne.

HDL-M/S24.1 16mA 72*90*63 186,30 €

5

Infrapuna emitter, toetab 4 kanalilist infrapunaliidest, on võimeline säilitama kuni 650 

infrapunakoodi. Juhtrežiimid on ON/OFF juhtimine, temperatuuri juhtimine, jahutus / küte, 

ventilaatori kiiruse reguleerimine jne.

HDL-M/IRAC.1 15mA 49*31*12 94,30 €

6 Infrapuna emission sond, töötab koos HDL-M/IRAC.1 infrapuna emitteriga.  Infrared Emission Probe / / 4,60 €

7

Infrapuna koodi õppija, USB, IR õppiv / programmeerimise komplekt. Tuleb koos tarkvara 

draiveriga, Pro installeritele ja integraatoritele. Mudeli number, kus on HDL rakendatakse peale 

läbimüüki.

HDL-MIR01L                         

(SB-IR-Learn.01)
/ 98*70*38 105,80 €

Jrk 

nr
Pilt Lühikirjeldus Mudeli number

Andmesiini 

voolutarve

Mõõtmed 

(mm)
Hind EUR

1

Lakke paigaldatav OmniSense andur, sisaldab valgusandurit, liikumsiandurit ja 

temperatuuriandurit. Toetab käivitushäiret, reguleerig valgust ning HVAC süsteeme. Liikumise 

tuvastamise vahemik H:2.5m, D:24m.  

HDL-M/HSD24.1 10mA 84*84*42 156,40 €

2

Seinale paigaldatav väljas kasutatav mikrolaineandur, sisaldab valgusandurit, mikrolaineandurit, 

niiskuskanduit, temperatuuuriandurit, pingevaba kontakti, väline telegramm. Mikrolaine 

tuvastamise vahemik: H:10m, W:12m, L:20m.

HDL-M/WS05.1-A 10mA 126*78*114 133,40 €

3

Lakke paigaldatav väljas kasutatav mikrolaineandur, sisaldab 4 iseseisvat loogikaplokki ja 1 

kombineeritud loogikaplokki. Loogika suhe võib olla “JA” “VÕI”, loogika sisend tingimuseks võib 

olla valgusanduri olek, mikrolaineandur, temperatuuriandur, pingevaba kontakt ja väline 

telegramm. Mikrolaine tuvastamise vahemik: H:3m, D:10m

HDL-M/WS05.1-B 10mA 84*84*32 108,10 €

4
Lakke paigaldatav PIR- ja valgusandur, Standard KNX terminal, sisaldab liikumisandurit, 

valgusandurit ja välist telegrammi tuvastust. Liikumise tuvastamise vahemik H:3m, D:9m.
HDL-M/IS05.1-D 10mA  63*63*38 103,50 €

5
Lakke paialdatav ultraheliandur, sisaldab ultraheliandurit, valgusandurit ja välist telegrammi 

funktsioone. Ultraheli tuvastamise vahemik H:3m, D:8m. 
HDL-M/US05.1 10mA  63*63*38 112,70 €

6

Lakke paigaldatav PIR- ja valgusandur, Standard KNX terminal, sisaldab liikumisandurit, 

valgusandurit, temperatuuriandurit, pingevaba kontakti ja välist telegramme. Liikumise 

tuvastamise vahemik H:2.5m, D:8m.

HDL-M/HS05.1-D 10mA 80*80*28 105,80 €

(C)   Andur

B3  Kliimakontroller

B4  Pingevaba kontakt / IR emitter
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1

KNX IP ruuter, seda on võimalik kasutada rida- või selgroopistikupesana ning võimaldab 

andmeühenduse loomist ülemise KNX net/IP liini ja madalama TP KNX andmesiini liini vahel. 

See võimaldab ka tunneliprotokollile ühenduspunkti ETS-iga, mis võimaldab tellimist ja jälgimist.

HDL-M/IPRT.1 190mA 70*90*36 522,10 €

2

KNX USB-liides, DIN-liistule paigaldatav. USB konektor on galavaaniliselt isoleeritud KNX 

andmesiinist, mis määrab kahesuunalise andmete ühenduse arvuti ja KNX andmesiini vahel. 

Võimaldab andmesiini seadmete adresseerimist, parameetrite määramist, visualiseerimist, 

protokollimist ja diagnoosimist.

HDL-M/USB.1 10mA 70*90*36 266,80 €

3
KNX liini ühendusseade, DIN-liistule paigaldatav. Kasutatakse sidurina ja kordajana (signaali 

võimendamiseks. Kui kasutada liini sidurina on seda võimalik siduda teiste liinidega.
HDL-M/LCR.1 30mA 70*90*36 420,90 €

4
960mA moodul toiteplokk, DIN-liistule paigaldatav, mõlemad 110/250 VAC, 50-60Hz, väljundi 

maksimum 960mA voolu EIB andmesiinil. Ülekoormuse ja vooluahela kaitse koos reset nupuga. 
HDL-M/P960.1 / 144*90*66 135,70 €

5
Pea/alam taimeri kontroller. See taimeri kontroller on RTC sisse kinnitatud. On võimalik kasutada 

peamise taimerina ja ka alam taimerina.
HDL-M/TM04.1 10mA 144*90*66 287,50 €

7

HDL kaabel alumiiniumfooliumist varjestus, 4 südamikku (punane, must, valge, kollane), 

alumiiniumfooliumist varjestus, maandusliin. Vasktraadi diameeter: 0.8mm. Keerdpaar: 2 x 

keerutatud paar (punane ja must, valge ja kollane), rullis on 200 meetrit.

HDL Cable with 

Aluminum Foil Shielding
/ 300*300*250 257,60 €

8

HDL-kaabel millel ei ole alumiiniumfooliumi varjestust, 4 südamikku (punane, must, valge, 

kollane), alumiiniumfooliumiga varjestus, maandusliin, vasktraadi diameeter: 0.73 mm, 

keerdpaar: 2 x keerutatud paar (punane ja must, valge ja kollane), rullis on 200 m.

HDL Cable without 

Aluminum Foil Shielding
/ 300*300*250 204,70 €

(D)   Gateway / süsteemiseade

Lisainfo:

Hinnad on arvestatud Turvatehnika AS laos.

Hinnad ei sisalda käibemaksu.
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