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SE7000 Room Controllers with 
Integrated PIR Motion Sensor

Room Controllers

Typical Implementation Overview

PIR occupancy functionality represents a typical 
non-scheduling stand-alone application without any 
network support. 

The system can be left in unoccupied mode for 
extended periods of time and will only become 
active to occupied levels when there is activity 
detected in the room. 

The SE7000 series room controllers can be 
equipped with an integrated passive infrared (PIR) 
motion sensor, representing a new era in smart 
energy management.

Our whole line of SE7000 room controllers offer a 
cost-competitive product that increases occupant 
comfort while reducing customer energy costs and 
accelerating return on investment.

A PIR cover is available pre-installed by the factory 
or as a separate item for field installation.

Product Highlights:

•  Increased energy savings by adjusting   
temperature set points in unoccupied   
zones during scheduled periods.

•  Compatible with all SE7000 models
•  Factory or field-installed versions available
•  A diagnostic LED inside the PIR facilitates   

commissioning by providing visual confirmation 
of motion during the first 30 minutes of service

•  Extends equipment lifespan
• Markets include hospitality, education,   

commercial buildings and military bases
• Applications include zone, roof top, fan coil and  

heat pumps
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PIR Equipped Controllers Matrix
Please refer to the following matrix  when ordering controllers:

Schneider PIR cover part number Description Compatible with the following controllers

COV-PIR-FCU-C-5045 PIR cover with commercial FCU interface SE73x0X5045(x)*

COV-PIR-FCU-L-5045 PIR cover with hotel or lodging FCU interface SE73x0X5045(x)*

COV-PIR-RTUHP-5045 PIR cover for roof top and heat pump controllers SE76xx0X5045(x)*

COV-PIR-ZN-5045 PIR cover for zoning controllers SE7200X5045(x)*

*Note: Factory installed PIR covers are designated by the numerical code 55 in the model number such as SE7600A5545E

Typical vertical detection pattern for PIR lens

Typical horizontal detection pattern for PIR lens



Room Controllers

SE7200 Series

Smart energy management has never been 
easier than with the SE7200 series. Designed 
for new construction or  retrofit projects, the 
controllers dramatically decrease total installed 
costs by reducing installation, configuration and 
commissioning time. The SE7200 series provides 
the advanced features and monitoring functions 
required by modern building automation systems 
without the use of software and commissioning 
tools.

The SE7200 series zone controllers have been 
specifically designed to control on-off, floating or 
0 to 10 Vdc heating or cooling terminal equipment 
such as pressure dependent VAV’s, valves or other 
devices.

Open protocol design provides network 
compatibility to BACnet® MS/TP, Echelon Lontalk®

and Wireless Zigbee® network systems. Our 
Network Ready “stand-alone” versions can be 
upgraded with optional communication modules 
which enable the controllers to be integrated into 
most building automation systems as budgets allow 
or as the building requirements change.

All models can be customized with PIR motion 
sensor functionality via an optional PIR accessory 
cover. The cover can be installed in the field or 
ordered as a factory installed option. This provides 
advanced occupancy routines and automatic 
energy savings during occupied periods without 
sacrificing occupant comfort. 

SE7200 zoning controllers offer a cost-competitive 
product that increases occupant comfort while 
reducing customer energy costs and accelerating 
return on investment. 

Product Highlights:

•	 Open	protocol	allows	for	easy	integration	into		
most network systems 

•	 Network	Ready	models	can	be	retrofitted	with		
optional communication modules

•	 One	simple	wall	mounted	device	to	install,	wire		
and commission

•	 Intuitive	“thermostat	like”	interface	
•	 Application	specific	controllers	can	be	configured		

to meet most applications
•	 No	special	software	or	tools	required	for		

configuration 
•	 Fully	embedded	local	configuration	utility	
•	 Advanced	occupancy	and	monitoring	functions		

through factory or field installed PIR cover 
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SE7200 45
PIR Options:
-50 = PIR ready but PIR 
         cover not included
-55 = Factory assembled 
         with PIR cover

Control Output Type:
-C = Floating or on-off digital 
        control outputs
-F = Analog 0-10 Vdc 
       control outputs

Communication Options:
-B = BACnet® MS/TP
-E = Echelon®

-W = Zigbee® wireless
-    =   Network Ready

SE7200 Series Zoning Controllers Matrix
Please refer to the following matrix when ordering controllers:

Simplified HMI

Common Applications
•		Cooling	only	VVT	zone	with	reheat
•	Fin-tube	radiators
•	Cabinet	heaters
•	Radiant	panel	heaters
•	Electric	re-heat	zones
•	Pressure	dependent	VAV	system
•	Terminal	reheat
•	Underfloor	heating/cooling
•	Chilled	beams

H

C

Baseboard reheat

Cooling only VAV

Supply Air

Open communication protocols
Optional wireless Zigbee®

communication

Heating coil

To diffusser



Room Controllers

SE7300 Series

Smart energy management has never been easier 
than with the SE7300 series fan coil controllers. 
Designed for new construction and retrofit projects, 
the controllers dramatically decrease total installed 
costs by reducing installation, configuration and 
commissioning time. The SE7300 series provides 
the advanced features and monitoring functions 
required by modern building automation systems 
without the use of software and commissioning tools.

The SE7300 fan coil controllers have been 
specifically designed to provide exceptional 
temperature control of multi-speed fan coil units 
with either on-off, floating or 0 to 10 Vdc valves. 
Also available are advanced models with built-in 
relative humidity (RH) sensing and dehumidification 
strategies.

Open protocol design provides network 
compatibility to BACnet® MS/TP, Echelon Lontalk®

and Wireless Zigbee® network systems. Our 
Network Ready “stand-alone” versions can be 
upgraded with optional communication modules 
which enable the controllers to be integrated into 
most building automation systems as budgets allow 
or as the building requirements change. 

All models can be customized with PIR motion 
sensor functionality via an optional PIR accessory 
cover. The cover can be installed in the field or 
ordered as a factory installed option. This provides 
advanced occupancy routines and automatic 
energy savings during occupied periods without 
sacrificing occupant comfort. 

When compared to traditional building automation 
controllers, the SE7300 series provides unmatched 
return on investment to building owners while 
maximizing profits for system integrators. 

Product Highlights:
•	 Open	protocol	allows	for	easy	integration	into		

most network systems 
•	 Network	Ready	models	can	be	retrofit	with			

optional communication modules
•	 One	simple	wall	mounted	device	to	install,	wire		

and commission
•	 Intuitive	“thermostat	like”	interface	
•	 Application	specific	controllers	can	be	configured		

to meet most applications
•	 No	special	software	required	for	configuration	
•	 Fully	embedded	local	configuration	utility	
•	 Advanced	occupancy	and	monitoring	functions		

through factory or field installed PIR cover 
•	 Hospitality	and	commercial	models	available	with		

market specific HMI
•	 Extended	configurable	fan	sequences	with		 	

automatic fan mode
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SE73 45
Humidity Sensor and 
Control:
-0 = No humidity sensor
-5 = Internal humidity 
       sensor

PIR Options:
-50 = PIR ready but PIR 
         cover not included
-55 = Factory assembled 
         with PIR cover

Center Key Fuction:
-0 = Override, for commercial 
       applications
-5 = °C/°F, for hotels
       / lodging applications

Compatibility:
-C = Floating or on-off       
       digital control outputs
-F = Analog 0-10 Vdc   
       control outputs

Communication Options:
-B =   BACnet® MS/TP
-E = Echelon®

-W = Zigbee® wireless
-    = Network Ready

SE7300 Series Fan Coil Unit Controllers Matrix
Please refer to the following matrix when ordering controllers:

Market Specific HMI Tailors Product to Application  

Cooling coil 3-speed fan Heating coil Electric heater

Return air

Fan	
status
switch

Open communication protocols Optional wireless Zigbee® communication

Typical fan coil application 
(SE7300 series)

Filter	
status
switch

Commercial Application Hotel and Lodging Application
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Smart energy management has never been 
easier than with the SE7600 series roof top and 
heat pump temperature controllers. Designed 
for new construction and retrofit projects, the 
controllers dramatically decrease total installed 
costs by reducing installation, configuration and 
commissioning time. No complex software or tools 
are required to customize functionality in order to 
meet your applications requirements. They provide 
all the advanced features and monitoring functions 
required by modern building automation systems in 
a simple,  “thermostat like” enclosure.

The SE7600 series offers control of staged heating 
and cooling equipment such as packaged roof top 
units and heat pumps for commercial buildings. 
Advanced models are available with built-in 
economizer or humidity strategies.

Open protocol design provides network 
compatibility to BACnet® MS/TP, Echelon Lontalk® 
and Wireless Zigbee® network systems. Our 
Network Ready“ stand-alone”  versions can be field 
retrofit with optional communication modules which 
enable the controllers to be integrated into most 
building automation systems as budgets allow or as 
the building requirements change.

All models can be customized with PIR motion 
sensor functionality via an optional PIR accessory 
cover. The cover can be installed in the field or 
ordered as a factory installed option. This provides 
advanced occupancy routines and automatic 
energy savings during occupied periods without 
sacrificing occupant comfort. 

When compared to traditional building automation 
controllers, the SE7600 series roof top and heat 

pump wall mounted controllers provide unmatched 
return on investment to building owners while 
maximizing profits for system integrators. 

Product Highlights:

•	 Open	protocol	allows	for	easy	integration	into		
most network systems 

•	 Network	Ready	models	can	be	retrofit	with			
optional communication modules

•	 One	simple	wall	mounted	device	to	install,	wire		
and commission

•	 Intuitive	“thermostat	like”	interface	
•	 Application	specific	controllers	can	be	configured		

to meet most applications
•	 No	special	software	required	for	configuration	
•	 Fully	embedded	local	configuration	utility	
•	 Advanced	occupancy	and	monitoring	functions		

through factory or field installed PIR cover 
•		Available	with	or	without	7	day	scheduling
•		Single-stage,	multi-stage	and	heat	pump	models		

available
•		Available	with	economizer	or	humidity	strategies
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SE76 45
Programmability:
-0 = No local scheduling 
       / Non programmable
-5 = Local scheduling 
       / programmable)

PIR Options:
-50 = PIR ready but PIR 
         cover not included
-55 = Factory assembled 
         with PIR cover

Economizer / Humidity control:
-0 = No local scheduling 
       / Non programmable
-2 = Local scheduling 
       / programmable)
-5 = With economizer
       No local scheduling
       / Non programmable
-6 = With economizer       
      Local scheduling
      / programmable
-7 = With Humidification
       / Dehumidification control

Application:
-A = 1H / 1C roof top
        unit applications
-B = 2H / 2C roof top
        unit applications
-H = 3H / 2C heat pump 
        applications

Communication Options:
-B = BACnet® MS/TP
-E = Echelon®

-W = Zigbee® wireless
-    = Network Ready

SE7600 Series Roof Top & Heat Pump Controllers Matrix
Please refer to the following matrix when ordering controllers:

Simplified HMI

Unique 5 button menu driven user interface 
simplifies programming and commissioning 
time during typical installation of unit.

Supply
 Air Sensor 

Control
Board 

Optional 
humidification and 
dehumidification 
control output
(SE7607/SE7657)

Optional economizer damper 
control output (SE7605 and SE7656)

Fan	
current 
switch

Open communication protocols
Optional wireless Zigbee® communication

Typical roof top unit with economizer 
(SE7600-economizer series)

Outdoor 
air sensor



SE8000 sorozatú 
helyiségszabályozók

SM



Az egyszerűség és a kifinomult-
ság hibátlan egyensúlya

 Stílusok elegáns kombinációja, a dizájn illeszkedik minden belső térhez

 Érintőképernyős felület, rejtett jelenlétérzékelés, páratartalom mérés

 Fejlett szabályozási technológia a precíz működés érdekében

 Optimalizált automatizálási tulajdonságok egy egyszerű, kompakt 
készülékben

 Egyszerű, gyors és költséghatékony telepítés

HVAC, világítás és fogyasztás távoli felügyeletével, valamint a beavatkozás 
lehetőségével, azaz egy épületfelügyeleti rendszer segítségével, a 
létesítményfelelős mindig a legjobb teljesítményt hozhatja ki épületből. 
Az SE8000 sorozatú helyiségszabályozó könnyen illeszthető a legtöbb 
épületfelügyeleti rendszerhez. 

Az SE8000 sorozat a meglévő helyiségszabályozó kínálatának stílusos 
kiegészítése. Gazdag, testre szabható tulajdonságaival az SE8000 sorozat
 pontos hőmérsékletszabályozással jelentős energia- megtakarítást tesz 
lehetővé bármilyen helyiségben.





Tökéletes komfort és megtakarítás
Az épület legoptimálisabb teljesítménye mindig 
a legfontosabb számunkra. Egy egyszerű, okos 
készüléken keresztül, az SE8000 sorozatú 
helyiségszabályozókkal, elérhető egy DDC 
(Direct Digital Control) rendszerrel azonos szintű 
komfort és funkcionalitási fokozat. Jelentős 
energiamegtakarítást érhetünk el alacsony 
beruházási költségek mellett, és ez jelentősen 
felgyorsítja a megtérülés idejét a legtöbb felújítási 
jellegű projektnél.

Tudjuk, hogy a használhatóság fontos vevőink 
számára. Az SE8000 sorozat kellemes kezelői 
élményt biztosít azon felhasználók számára 
is, akik magas elvárásokat támasztanak. Az 
SE8000 sorozat elegáns megjelenése és testre 
szabható érintőképernyős felülete lehetővé teszi 
luxus szállodák, vállalati irodák és felsőkategóriás 
üzletek számára, hogy felhasználóiknak 
felejthetetlen élményt nyújtsanak. Soha 
nem volt egyszerűbb szabályozónkat az Ön 
márkaimázsával vagy vendégei egyedi ízlésével 
összhangba hozni! 

Ezüst keret, fényes ezüst előlap és fehér 
érintőképernyő



A választás ereje

Könnyű telepíteni 
A vezetékes és vezeték nélküli funkciók 
alacsonyabb telepítési költségeket 
eredményeznek, csökkentik a leállási időt, és 
jelentősen felgyorsítják a megtérülés idejét.

Márkatudatosság 
Logó megjelenítése a képernyőn erősíti a 
márkaimázst. BACnet® rendszerbe történő 
integrálás esetén eseményekhez kötött 
dinamikus üzenetek jeleníthetőek meg a 
kijelzőn.  

Testre szabható megjelenés 
Válasszon az ötféle kejlzőszín, a két keret és a 
tíz előlap közül, hogy megtalálja azt a tökéletes 
kombinációt, amely illik bármely belső térhez.

Rejtett mozgásérzékelés 
A beépített mozgásérzékelő automatikus 
megtakarítást eredményez a helyiség 
foglaltsága alapján.

Fehér keret, fehér előlap, fehér érintőképernyő

Választható színvilág

Kék érintőképernyő Zöld érintőképernyő Szürke érintőképernyő Sötétszürke érintőképernyő



Stílusos elegancia 
minden belső térhez
Tisztában vagyunk azzal, hogy az első benyomást a belső tér kinézete 
határozza meg. Az enteriőr kialakításába feketetett pénzt és energiát nem 
szabad hibás választással kockáztatni. Természetes, hogy a vendégek 
értékelik a kényelmes és energiahatékony környezetet. Az SE8000 sorozat 
egyszerre kínál elegáns stílust és energiamegtakarítást.

Mindegy, hogy belső tere elegáns, konzervatív vagy ultramodern, az általunk 
kínált színek sokasága és a kialakítási kombinációk választását egyértelműen 
kifinomulttá és rendkívül stílusossá teszik. Látványos (például fém, fa vagy 
palakő mintázatú) előlapjaink egyszerű és vonzó módon olvasztják be 
környezetébe az SE8000 sorozatú helyiségszabályozót. 







A rövidebb leállási 
idő az épületben 
folyó tevékenységek 
minimális 
zavarásával jár: 
kevesebb üres 
hotelszobát 
vagy folyamatos 
betegellátás jelent.

Ezüst keret, fehér előlap, kék 
érintőképernyő

Fehér keret, ezüst előlap, fehér 
érintőképernyő

Egyszerű kezelés, 
költséghatékony telepítés
Az SE8000 sorozat nem csak felhasználóbarát a vendégei számára, hanem egyszerű telepíteni és 
rendszerintegrátorai, villanyszerelői vagy épületgépészeti kivitelezői könnyen üzembe tudják helyezni. 

Az érzékelő és DDC funkciók egy készülékbe történő integrálásával leegyszerűsítettük a telepítés 
folyamatát. Az SE8000 sorozattal fel lehet használni a meglévő vezetékezést, ami tovább csökkenti 
a telepítési időt és munkát. A vezeték nélküli kommunikáció és bővíthetőség lehetőségével a 
helyiségszabályozóink nagyobb épületfelügyeleti rendszerbe integrálhatóak – vezetékezés és 
védőcsövezés nélkül.

Ezeket a tulajdonságokat a telepítési költségek és leállási idő csökkentése, valamint a megtérülési idő 
felgyorsítása érdekében kínáljuk épülettulajdonosok és üzemeltetők részére.

Fehér keret, fehér előlap, zöld érintőképernyő





Az érintőképernyő 
a vendégei számára 
megjelenített 
információ testre 
szabhatóságának 
nagy rugalmasságát 
biztosítja, legyen az  
egy egyéni üzenet 
vagy egy logó. 

Szürke keret, sötétbarna famintázatú 
előlap, fehér érintőképernyő

Ezüst keret, sötét famintázatú előlap, 
szürke érintőképernyő

Fehér keret, világos famintázatú előlap, 
fehér érintőképernyő

A fa időtlen szépsége
Teremtsen nyugodt környezetet belső terében a természet világának becsempészésével. Világos, 
sötétbarna és fekete famintázatú előlapkínálatunk stílusos lehetőséget nyújt a fa melegségével. Az 
előlappalettánkat a választható képernyőszínekkel vegyítve tökéletes összeállítást érhet el, megmutatva 
egyéniségét. 

Fehér keret, sötétbarna famintázatú előlap, sötétszürke 
érintőképernyő





Fehér keret, ezüst előlap, kék 
érintőképernyő

Ezüst keret, fehér előlap, zöld 
érintőképernyő

Fehér keret, fényes fekete előlap,        
fehér érintőképernyő

A kellemes 
környezet 
elősegíti az 
optimális dolgozói 
teljesítményt. A 
jól szabályozott 
hőmérséklet 
nagyobb 
eredményességet 
jelent.

Ezüst keret, fekete előlap, szürke érintőképernyő

Feltűnő és vonzó
Kerülje el a monotonitást stílusos helyiségszabályozóinkkal. Legyen az luxus enteriőr vagy eklektikus 
kialakítás, az SE8000 sorozat segít a modern hangulat megteremtéséhez.  A feltűnő kialakítás kellemes 
látványt nyújt vendégei számára. 





Ezüst keret, palakő mintázatú 
előlap, zöld érintőképernyő

Fehér keret, csiszolt alumínium 
előlap, sötétszürke érintőképernyő

Ezüst keret, palakő mintázatú előlap, fehér érintőképernyő

Az élvezhető 
felhasználó élmény 
a kényelemnél 
kezdődik. Nem kell 
többé feláldoznia 
a kényelmet az 
energiamegtakarítás 
oltárán. Megbízható 
szabályozó-
funkcióinkkal  
lehetővé tesszük, 
hogy a kettőt 
egyszerre érje el.

Az alumínium és a palakő 
modern stílusa
Azok, akik szeretik a palakő rusztikus látványát vagy a csiszolt alumínium eleganciáját, az SE8000 
sorozatot könnyedén az épület részévé tehetik. A sokoldalú kialakításnak köszönhetően egyszerűen 
elvegyül bármilyen környezetben.

A színek, kialakítások széles palettájának kombinálásával az Ön stílusának és kreativitásának semmi 
nem szab határt.
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