
System Tebis TS 

 

Studia Podyplomowe 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

Inteligentne instalacje elektryczne (6) 
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KONNEX 

Konnex 
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KONNEX 

Co to jest Konnex? 

Konnex 

EIB Batibus EHS 
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3 Konfiguracje 

Tryb A 
Autom. konfiguracja 

Konnex 

Tryb E 
Prosta konfiguracja 

Hager 

tebis TS ´97 

2001 Tryb S 
Konfiguracja systemu 

ABB 

Siemens 

Gira 

Jung 

Busch Jäger 

Hager 
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tebis EIB 

tebis TS / EIB – Stan od 03/2001 

 Nowa, jednolita platforma 

       urządzeń dla tebis TS 

 i tebis EIB 

tebis 
TS 
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tebis EIB 

tebis TS / EIB – Sytuacja od 03/2001 

 Nowa, jednolita platforma 

       urządzeń dla tebis TS 

 i tebis EIB 

 

Jedno urządzenie dla dwóch segmentów odbiorców:  

kompatybilne TS -> EIB -> Nowe zalety dla ET i EGH ! 

tebis 
TS 

Nowość 
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Komfortowo i ekonomicznie 

Budynek prywatny o 

wysokim standardzie 

Małe firmy i biura 

Niskie nakłady na 

projektowanie 

Łatwe łączenia 

centralne i grupowe 

Sterowanie czasowe i 

priorytetowe, sceny świetlne Elastyczny w nowych 

zastosowaniach  

(łatwe zmiany 

użytkowe) 

Oszczędność energii 

Komfort 

Wskaźnik stanu łączenia 

na urządzeniu 

Ręczna obsługa 

na urządzeniu 

Bez PC,                  

bez oprogramowania 

Bez długotrwałych 

szkoleń 
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Ausgänge 4fach 

 TB040 

 TB041  

Ausgang 4fach 

 TS200 
Ausgänge 4fach 

 TB040 

 TB041 

Ausgang 4fach 

 TS200 

Ausgang 6fach 

 TB046 

Ausgang 6fach 

 TS206 

Ausgang 6fach 

 TB046 

Ausgang 6fach 

 TS206 

 

Wyjścia 6-krotne 

 TS206A 

 TS206B 

 TS206C 

Wyjścia 4-krotne 

 TS204A 

 TS204B 

 TS204 

Dimmer 

 TK031 

Dimmer 

 TS210 

Dimmer 

 TK031 

 

Dimmer 

 TS210 

Ściemniacze 

 TS210A 

 TS210B 

Jalousienaktor 

 TK040 

Rolladen- und  

Jalousienaktoren 

 TS220 

 TS221 

Jalousieaktor 

 TK040 

 

Rolladen- und  

Jalousienaktoren 

 TS220 

 TS221 

Sterowanie rolet  

i żaluzji 

 TS223 

 TS224 

 TS225 

 TS226 

Eingänge 

 TB022 

 TB023 

 TB030 

Eingänge 

 TS302 

 TS304 

 TS310  

Eingänge 

 TB022 

 TB023 

 TB030 

Eingänge 

 TS302 

 TS304 

 TS310 

Wejście 

 TS302 

 TS304 

 TS310 
 

Funk 

 TUxx 

 TK060 

Funk 

 TUxx 

 TS350 

Funk 

 TUxx 

 TK060 

Funk 

 TUxx 

 TS350 

Radio 

 TUxx 

 TS350 

  TS100 

  TS211 

  TS32x 

  TS400 

  TA006 

  TH001 

  TA004 

  TK030 

  TB005 

 TB006 

  TE001 

  TK015, 

 TK016, 

    TK017, 

 TK013,  

    TH004 

  TJxxx 

  L46xx 

  TCxxx 

  TFxxx 

 

tebis TS tebis  
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tebis TS/EIB 2001 (krok1) - urządzenia modułowe 

 Nowa paleta urządzeń (wyjścia, wejścia, sterowanie radiowe...) 

 Przykład: wyjścia 

Rolety, żaluzje 

4-krotne 

Łączniki 

4-krotne 

Ściemniacze 

1-krotne 

Dotychczas 

TS, EIB 

ab 03/00 

TS=EIB 

Łączniki 

6-krotne 

230V AC 16A 6A 600VA 

230V AC 

Roll.    Jal. 4A 600VA 300VA 

24V DC 

Roll.   Jal. 10A 16A 4A 10A (16A) 

-> 3Q01 
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tebis TS/EIB 2001 (krok1) - urządzenia modułowe 

 Nowa paleta urządzeń (wyjścia, wejścia, sterowanie radiowe...) 

 Przykład: wyjścia 

 
Rolety, żaluzje 

4-krotne 

Łączniki 

4-krotne 

Ściemniacze 

1-krotne 

Dotychczas 

TS, EIB 

od 03/01 

TS=EIB 

Łączniki 

6-krotne 

230V AC 16A 6A 600VA 

230V AC 

Rol.    Żal. 4A 600VA 300VA 

24V DC 

Roll.   Jal. 10A 16A 4A 10A (16A) 

-> 3Q01 
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tebis TS/EIB 2001 (krok1) - urządzenia modułowe 

 Nowa paleta urządzeń (wyjścia, wejścia, sterowanie radiowe...) 

 Przykład: wyjścia 

 
Rolladen, Jalousie 

4 fach 

Schalten 

4fach 

Dimmen 

1fach 

Heute 

TS, EIB 

od 03/00 

TS=EIB 

Schalten 

6fach 

230V AC 16A 6A 600VA 

230V AC 

Roll.    Jal. 4A 600VA 300VA 

24V DC 

Rol.   Żal. 10A 16A 4A 10A (16A) 

-> 3Q01 
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tebis TS 

Technika w Systemie 
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System tebis TS 

 Kojarzenie funkcji łączenia, sterowania 

   i regulacji w jednym budynku: 

  - oświetlenie - żaluzje - ogrzewanie  

 

 Dwie żyły jako przewód systemowy 

 

 Większy komfort / korzyści 

 

 Wyższa gospodarność 

 

 Oszczędność energii 

 

 Łatwe projektowanie 

 

 System zorientowany przyszłościowo 

 

 Dodatkowa wartość instalacji 
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System tebis TS 
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Technika oferująca elastyczność 

 Konwencjonalne przyciski/łączniki, 

względnie wejścia mogą być łatwo 

skojarzone z różnymi wyjściami 

 Powstałe skojarzenia są łatwe do 

zmienienia (zmiany użytkowe) 

 Możliwe są wielorakie funkcje 

łączeniowe.  

( Wyłączenie światła i otwarcie 

żaluzji) 

 tebis TS jest łatwo 

rozbudowywalny 
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tebis TS i dobry wygląd 

System 

 Mogą być zastosowane wszystkie dostępne na 

  rynku konwencjonalne przyciski o różnym 

  wyglądzie 

 

 Późniejsza wymiana przycisku na inny model jest 

  bardzo łatwa. 

 Nie jest wymagane ponowne programowanie. 

 Wymieniamy przycisk... i to wszystko. 

 

 Inne możliwości zastosowania: 

  

 - w podtynkowych łącznikach programów 

     wilgotności pomieszczeń 

 

 - przy łącznikach z wandaloodpornych materiałów 

 

 - Łączniki przyciskowe w tablicach 
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Współpraca z ogólnie dostępnymi urządzeniami 

  Mogą być podłączane wszystkie 

konwencjonalne łączniki (styki 

bezpotencjałowe) 

 

  Urządzenia, jak np. zegary sterujące 

będą podłączone do systemu przez 

wejścia binarne. Przy tym czasy łączeń 

mogą być bardzo łatwo zmieniane 

 

 Idealna integracja z urządzeniami 

zewnętrznymi, jak np. czujniki 

obecności, wyłączniki zmierzchowe, 

wiatromierze lub stacje pogodowe, itp. 

System 
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Intelignentna regulacja w pomieszczeniach 

 Technika dla ludzi myślących o środowisku 

   i przy tym także oszczędzających  

 

 Do 35% oszczędności energii bez utraty 

   komfortu dzięki: 

   - niezależne czasowo sterowanie  

     temperaturami w różnych obszarach, np. 

 

    -  pokój, jadalnia, pracownia, kuchnia 

    jako obszar 1 

    -  łazienka, WC jako obszar 2 

Inne podziały z dokładniejszą regulacją są oczywiście możliwe do wykonania. 

Przy sterowaniu czasowym muszą być wzięte pod uwagę różne rytmy dzienne. 

Pokój Łazienka 



1

Intelignentna regulacja w pomieszczeniach 

 Dalsze możliwości zaoszczędzenia 

 dzięki stykom okiennym 

 

 

 Zalety: 

 - Ochrona przed zamrożeniem 

 - Kontrola okna / bezpieczeństwo 

 - brak „grzania“ przy otwartym oknie 
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Komponenty 

TS321 TS400 TS304 

TS310 

TS206 

TS210 
TS211 TS224 

TS111 

TS244 

TU204 

TS350 

TS100 

TS204 
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TS100 



2

tebis TS / EIB 

Pakiet systemowy tebis TS    TS150 

 

Składa się z zasilacza 

i urządzenia programującego 
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tebis TS / EIB 

Łącznik wyjściowy 4-krotny 4A 

 

•żarówki  800W 

 

•lampy halogenowe 230V  800W 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z konwencjonalnym transformatorem 

800VA 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z transformatorem elektronicznym 

600VA 
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tebis TS / EIB 

Łącznik wyjściowy 4-krotny 10A 

 

•żarówki 1200W 

 

•lampy halogenowe 230V 1200W 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z konwencjonalnym transformatorem 

1200VA 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z transformatorem elektronicznym 900VA 
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tebis TS / EIB 

Łącznik wyjściowy 6-krotny 4A 

 

•żarówki 800W 

 

•lampy halogenowe 230V  800W 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z konwencjonalnym transformatorem  

800VA 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z transformatorem elektronicznym  

600VA 
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tebis TS / EIB 

Łącznik wyjściowy 6-krotny 10A 

 

•żarówki 1200W 

 

•lampy halogenowe 230V  1200W 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z konwencjonalnym transformatorem  

1200VA 

 

•niskonapięciowe lampy halogenowe 

z transformatorem elektronicznym   

900VA 
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tebis TS / EIB 

Łącznik wyjściowy dla ogrzewania          

4-krotny 4A 

 

przy awarii regulatora 1min ZAŁ/ 

1min WYŁ 



2

tebis TS / EIB 

Zalety łączników wyjściowych TS204x i TS206x: 

 

•Wskaźnik stanu łącznika: 

-stan łącznika wyjścia pokazany jest za pośrednictwem diody LED od 

frontu urządzenia. Funkcja jest pomocna w eksploatacji i nadzorze 

instalacji. 

 

•Ręczna obsługa: 

-Za pomocą przełącznika można przełączyć urządzenie w tryb pracy 

ręcznej.  W tym trybie pracy sterowanie następuje poprzez wysłanie 

telegramu do sieci. 

 

•Kompaktowa obudowa: 

-wielkość obudowy - tylko 4 moduły standardowe 
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tebis TS / EIB 

Zalety łączników wyjściowych TS204x i TS206x: 

 

•Kompatybilność z tebis TS i tebis EIB: 

-urządzenie może być zaprogramowane zarówno za pomocą 

programatora  TS100 jak i oprogramowania ETS. 

 

•Możliwości wyłączeniowe zależne od czasu: 

-Funkcja jest ustawiana poprzez ustawienie parametru w układzie 

automatyki obiektu. 

W nastawach autoryzacyjnych funkcja automatycznego wyłączenia 

(analogiczna jak dla wyłącznika czasowego światła schodowego) może 

być aktywowana lub dezaktywowana. 

Przykładowe zastosowanie: 

Podczas normalnej pracy oświetlenie korytarza będzie wyłączane po 15 

min, w czasie obecności kogokolwiek oświetlenie będzie dalej załączone 

(funkcja wyłączenia czasowego jest w tym czasie dezaktywowana). 
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tebis TS / EIB 

Zalety łączników wyjściowych TS204x i TS206x: 

 

•I / LUB - możliwości przyporządkowania dla wyjścia: 

-Funkcja automatyki obieku ustawiana jest poprzez parametr. 

W ustawieniu I względnie LUB stan łącznika wyjścia zależy od wartości 

(0/1) wynikającej z automatyki objektu. 

 

•Stan wyjścia odpytywany za pośrednictwem magistrali sieci: 

-Do wyświetlenia stanu łącznika w systemie wizualizacji służą 

odpowiednie obiekty w oprogramowaniu aplikacyjnym. 
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tebis TS / EIB 

Ściemniacz uniwersalny 300W 

 

Aktor ze zintegrowanym ściemniaczem 

do ściemniania: 

•żarówek i lamp halogenowych 

20W - 600W 

•niskonapięciowych lamp halogenowych 

z konwencjonalnym transformatorem 

20VA – 600VA 

•niskonapięciowych lamp halogenowych  

z transformatorem elektronicznym 

20VA – 600VA 
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tebis TS / EIB 

Zalety ściemniacza TS210: 

 

•Wskaźnik stanu łącznika wyjściowego: 

-stan łącznika wyjścia pokazany jest za pośrednictwem diody LED od 

frontu urządzenia. Funkcja jest pomocna w eksploatacji i nadzorze 

instalacji. 

 

•Ręczna obsługa: 

-Za pomocą przełącznika można przełączyć urządzenie w tryb pracy 

ręcznej.   Przyciskiem można ustawić wyjście w stan ZAŁ lub WYŁ. W tym 

trybie pracy sterowanie następuje poprzez wysłanie telegramu do sieci. 

 

•Ustawienie typu obciążenia 

-Przyciskiem na urządzeniu można ustawić typ obciążenia.  
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tebis TS / EIB 

Zalety ściemniacza TS210: 

 

•Kompaktowa budowa: 

-Przy wielkości obudowy zajmującej tylko 4 moduły standardowe 

możemy ściemniać obciążenie do 600W  

 

•Kompatybilność z tebis TS i tebis EIB: 

-urządzenie może być zaprogramowane zarówno za pomocą 

programatora  TS100 jak i oprogramowania ETS. 

 

•4 zapamiętywane wartości jasności w ściemniaczu: 

-Do sterowania mogą być zapamiętane 4 wartości natężenia 

oświetlenia w ściemniaczu. Mogą być one później wywołane przez      4 

obiekty. 
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tebis TS / EIB 

Zalety ściemniacza TS210: 

 

•Zmieniane przez użytkownika zapamiętane wartości natężenia 

oświetlenia: 

-w prosty sposób mogą być zmieniane przez użytkownikazapamiętane 

wartości natężenia oświetlenia, także bez użycia dodatkowego 

oprogramowania (ETS). 

 

•Możliwości wyłączeniowe zależne od czasu: 

-Funkcja jest ustawiana poprzez ustawienie parametru w układzie 

automatyki obiektu. 

W nastawach autoryzacyjnych funkcja automatycznego wyłączenia 

(analogiczna jak dla wyłącznika czasowego światła schodowego) może 

być aktywowana lub dezaktywowana. 
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tebis TS / EIB 

Zalety ściemniacza TS210: 

 

•I / LUB - możliwości przyporządkowania dla wyjścia: 

-Funkcja automatyki obieku ustawiana jest poprzez parametr. 

W ustawieniu I względnie LUB stan łącznika wyjścia zależy od wartości 

(0/1) wynikającej z automatyki objektu. 

 

•Stan wyjścia odpytywany za pośrednictwem magistrali sieci: 

-Do wyświetlenia stanu łącznika w systemie wizualizacji służą 

odpowiednie obiekty w oprogramowaniu aplikacyjnym. 
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tebis TS / EIB 

Stary TS221 / Nowy TS223 
do sterowania roletami  4-krotny 230V 

 

Stary TS220 / Nowy TS224 
do sterowania żaluzjami 4-krotny 230V 

 

TS225 do sterowania roletami                
4-krotny 24V 

 

TS226 do sterowania żaluzjami               
4-krotny 24V 

 

Dla napędów 24V DC i  230V AC 

 

Wskaźnik stanu łącznika 

 

Praca ręczna 
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tebis TS / EIB 

•Kompaktowa budowa 

 

•Kompatybilność z tebis TS  

i tebis EIB 

 

•Możliwość sterowania bezpośrednio 

za pomocą automatyki obiektowej 

 

•Komfortowe pozycjonowanie 

 

•Blokowanie 

 

•Funkcje bezpieczeństwa 

 

•Wskaźnik kierunku ruchu 
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tebis TS / EIB 

Zalety łączników wyjściowych TS22x 

 

•Dostępne dla napędów 24V DC i 230V AC 

 

•Wskaźnik stanu łącznika wyjściowego: 

-stan łącznika wyjścia pokazany jest za pośrednictwem diody LED od 

frontu urządzenia. Funkcja jest pomocna w eksploatacji i nadzorze 

instalacji. 

 

•Ręczna obsługa: 

-Za pomocą przełącznika można przełączyć urządzenie w tryb pracy 

ręcznej.   Przyciskiem można ustawić wyjście w stan ZAŁ lub WYŁ. W tym 

trybie pracy sterowanie następuje poprzez wysłanie telegramu do sieci. 
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tebis TS / EIB 

Zalety łączników wyjściowych TS22x 

 

•Kompaktowa budowa: 

-Obudowa wielkości tylko 4 standardowych modułów 

 

•Kompatybilność z tebis TS i tebis EIB: 

-urządzenie może być zaprogramowane zarówno za pomocą 

programatora  TS100 jak i oprogramowania ETS. 

 

•Możliwość bezpośredniego sterowania przez automatykę obiektową: 

-Za pomocą automatyki obiektowej istnieje możliwość osiągnięcia 

dowolnych pozycji, np. ¼, ½ i ¾ zamknięcia, górne i dolne położenie 

krańcowe  
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tebis TS / EIB 

Zalety łączników wyjściowych TS22x 

 

•Komfortowe pozycjonowanie: 

-użytkownik może dodatkowo, bez ETS, zmieniać przy łącznikach 

wyjściowych dolne i górne położenie krańcowe żaluzji i rolet 

 

•Blokowanie: 

-dzięki blokowaniu istnieje możliwość wyłączenia jednym przyciskiem 

funkcji centralnych dla konkretnego obszaru. 

 

•Funkcje bezpieczeństwa: 

-dla ochrony żaluzji mogą być one przesterowane do stanu bezpiecznego 

za pomocą podłączonego do systemu objektu (ochrona przed wiatrem) 
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tebis TS / EIB 

Zalety łączników wyjściowych TS22x 

 

•Wskazanie kierunku ruchu: 

-Wskazanie aktualnego stanu (każdego kanału) jest możliwe dzięki bajtowi 

obiektu (wykorzystywanemu przez program wizualizacyjny firmy Hager) lub 

poprzez 1 bit objektu. Przy pojedyńczym bicie należy zdefiniować jakie 

stany ma on odwzorowywać (np. silnik w ruchu, żaluzja otwarta lub 

zamknięta, praca automatyczna, aktywne funkcje bezpieczeństwa. 
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tebis TS / EIB 

Odbiornik radiowy 12 wejściowy TS351 

 

funkcjonalnie analogiczny z aktualnym 

produktem 
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tebis TS / EIB 

2 kanałowy regulator oświetlenia z 

czujnikiem światła 
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Stacja pogodowa 

Składająca się z jednostki 

analizującej/odczytującej i modułu czujników 

 

•Odseparowane czujniki w obudowie:            

-słońca (wschód, południe, zachód)               

-temperatury zewnętrznej 

-wiatru 

-deszczu (z ogrzewaniem < 10°C) 

-zmierzchowy 

•Elektroniczny pomiar siły wiatru 

•Zasilanie jednostki analizującej      230V AC 

50Hz 

•Zasilanie czujników napięciem z jednostki 

analizującej 

•Temperatura pracy –30°C do +50°C 
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tebis TS / EIB 

Pilot uniwersalny 

 

Zasięg radiowy: 

-max. 25m do 30m 

 

Częstotliwość nośna (radio): 

-433MHz 

 

Zacięg przy podczerwieni: 

- ok. 8m 

 

Napięcie zasilające: 

- baterie LR03 4x1,5V 


