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INT-TSG-BSB
DOTYKOVÁ KLÁVESNICE
Dotyková klávesnice INT–TSG je ideálním řešením pro náročné
uživatele zabezpečovacích systémů INTEGRA, kteří upřednostňují
uživatelské rozhraní známé z chytrých telefonů a tabletů. Malé
rozměry a atraktivní vzhled dotykové klávesnice INT–TSG umožňuje
její využití v prostorách různých charakterů. Díky malým rozměrům je
dotyková klávesnice vhodná pro montáž kdekoliv.
Barevný displej s úhlopříčkou 4,3” umožňuje úplně nové uživatelské
rozhraní vhodné pro každodenní ovládání ústředen INTEGRA.
Dotykový displej je vyrobený s využitím technologie kapacitních
displejů, které umožňují pohodlné ovládání pomocí dotyku. Velké,
dobře čitelné ikony umožňují využívat všechny funkce
nabízené systémem.
Kromě základních příkazů sloužících pro zastřežení a odstřežení,
umožňuje dotyková klávesnice INT–TSG pomocí jediného dotyku
spustit i složitou sekvenci různých příkazů díky MAKRO funkcím.
Tento způsob je ideálním řešením v případě využívaní funkcí
inteligentního domu dostupných v ústřednách INTEGRA. Například
při příkazu Promítání filmů dojde ke stažení rolet, nastaví vyšší
rozlišení projektoru a zapne tlumené osvětlení pro vytvoření
atmosféry. Každá makro funkce v INT‑TSG má volně nastavitelné
ikony pro zlepšení komfortu používání. A tak nalezení správného
příkazu v menu je nyní zcela bezproblémové.
Dotykový panel INT‑TSG poskytuje také rychlý a snadný přístup
k aktuálním stavovým informacím zabezpečovacího systému.
Jediným pohledem na uživatelsky nastavitelnou obrazovku stavů můžete zjistit, například, zda je zabezpečovací systém zastřežen, svítí venkovní osvětlení, nebo
je vypnutá závlaha trávníku. Toto nové zařízení umožňuje také použití vlastního obrázku na pozadí.

Vlastnosti:
kapacitní dotykový displej s úhlopříčkou 4,3” reagující na jemný dotyk
grafické uživatelské rozhraní s barevnými ikonami
funkce MAKRO usnadňující ovládání prvků domácí automatizace
LED–ky informující o aktuálním stavu systému
možnost přizpůsobení obrazovky stavu potřebám uživatele
2 vstupy (podporováno pouze u ústředen INTEGRA a INTEGRA Plus)
možnost spuštění poplachů TÍSEŇ, POŽÁR, POMOC
spolupráce s ústřednami série VERSA (VERSA Firmware v1.04 nebo novější, INT–TSG Firmware v1.03 nebo novější)
dostupná ve světlé (INT–TSG–SSW), tmavé (INT–TSG–BSB) a bílé barvě (INT–TSG–WSW)

TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí (±15%)
Rozměr krytu

12 V DC
120 x 92 x 14 mm

Rozsah pracovních teplot

-10°C…+55°C

Proudová spotřeba v klidu

250 mA

Max. proudová spotřeba

265 mA

Hmotnost
Maximální relativní vlhkost

165 g
93±3%

Třída prostředí dle EN50131-5

II

Podporované paměťové karty

microSD, micro SDHC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.
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