INBRAAKSYSTEMEN
Alarmsystemen / INTEGRA / Bediening & beheer

INT-TSG-SSW
TOUCHSCREEN BEDIENDEEL
De INT–TSG is een ideale oplossing voor gebruikers van de
INTEGRA en VERSA alarmsystemen die op zoek zijn naar comfort
bij het dagelijks gebruik en op hetzelfde niveau als bij de moderne
Smartphones en Tablets. De combinatie van het kleine en
aantrekkelijk design maken dit een goede keuze voor zowel moderne
als klassieke interieurs. Opvallend is de dunne behuizing waardoor
het bediendeel samen smelt met de muur waarop deze
gemonteerd is.
Het aantrekkelijke uiterlijk is slechts het begin van de lijst met
voordelen ervan. Een 4,3” kleuren LCD–scherm voor een geheel
nieuwe manier van het bedienen van de INTEGRA en VERSA
alarmsystemen. De capacitieve technologie die wordt gebruikt voor
het touchscreen, welke de gehele voorkant van het apparaat bedekt,
maakt eenvoudige bediening mogelijk met één blote vinger. Grote,
leesbare pictogrammen maken het gemakkelijk om de
mogelijkheden van het systeem te gebruiken.
Naast de standaard In en Uitschakel commando’s maken de
MACRO opties van de INT–TSG het mogelijk een reeks van
commando’s uit te voeren met slecht één enkele aanraking. Op deze
manier is het een goede oplossing voor het gebruik bij intelligente
Domotica functies die beschikbaar zijn in INTEGRA systemen.
Bijvoorbeeld het "film" commando kan de jaloezieën om laag doen,
het projectiescherm laten zakken en de verlichting gedimd aanzetten.
De INT–TSG biedt ook een gemakkelijke toegang tot de informatie over de huidige status van het systeem. Dankzij het aan te passen statusscherm zou één blik
op het scherm genoeg kunnen zijn om te zien of het systeem is ingeschakeld, of de buitenverlichting aanstaat of wanneer de tuin beregend wordt. Het
statusscherm kan ook worden gebruikt als de fotolijst.
Eigenschappen:
Capacitief 4,3” touchscreen en reageert zelfs op de lichtste aanraking,
Grafische gebruikersinterface met kleurrijke pictogrammen,
Macro opties voor eenvoudige bediening van het totale systeem,
Weergave systeemstatus via LED indicatie,
Statusscherm is aan te passen aan de wensen van de gebruiker,
Mogelijkheid tot aansluiten van 2 zones op het bediendeel (alleen ondersteund door INTEGRA en INTEGRA Plus alarmsystemen),
Mogelijkheid om PANIEK, BRAND en AUX alarmen te activeren,
Werkt ook met de VERSA alarmsystemen (VERSA firmware v1.04 of nieuwer en INT–TSG Firmware v1.03 of nieuwer),
Beschikbaar in zilver (INT–TSG–SSW), zwart (INT–TSG–BSB) en wit (INT–TSG–WSW).

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding (± 15%)
Afmetingen behuizing
Bedrijfstemperatuur

12 V DC
120 x 92 x 14 mm
-10°C…+55°C

Stand-by verbruik

250 mA

Maximaal verbruik

265 mA

Gewicht
Maximale luchtvochtigheid
Milieuklasse conform de EN50130-5
Ondersteunde geheugenkaarten

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.

165 g
93±3%
II
microSD, micro SDHC
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