ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Kεντρικές μονάδες συναγερμού / INTEGRA / Λειτουργια, ελεγχος & διαχειριση

INT-TSG-SSW
ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΜΕ ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ
Το INT–TSG είναι μια ιδανική λύση για τους χρήστες των
συστημάτων συναγερμού INTEGRA που ψάχνουν για το ίδιο
επίπεδο άνεσης στην καθημερινή χρήση, όπως στην περίπτωση
των σύγχρονων smartphones και tablets. Ο συνδυασμός του
μικρού του μεγέθους με την ελκυστική σχεδίαση το καθιστά μια
καλή επιλογή τόσο σε μοντέρνους όσο και κλασσικούς
εσωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι το
μικρού βάθους περίβλημα, γεγονός που καθιστά την αισθητική
ενσωμάτωση του πληκτρολόγιο με τον τοίχο που είναι
τοποθετημένο επάνω. Η ελκυστική εμφάνιση είναι μόνο η αρχή
του καταλόγου των πλεονεκτημάτων του.
Η έγχρωμη LCD οθόνη 4,3” επέτρεψε το σχεδιάσμο ενός εντελώς
νέου τρόπου καθημερινής χρήσης των συστημάτων INTEGRA. Η
χωρητική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την οθόνη αφής, η
οποία καλύπτει ολόκληρη τη πρόσοψη της συσκευής, επιτρέπει
την εύκολη λειτουργία με ένα γυμνό δάχτυλο.
Τα μεγάλα, ευανάγνωστα εικονίδια κάνουν εύκολη τη χρήση των
δυνατοτήτων του συστήματος. Εκτός από τη βασική όπλιση και
αφόπλιση οι Μακροεντολές του INT–TSG του επιτρέπουν να
προκαλέσει ακόμη και μια σειρά από ενέργειες, μετά από μία μόνο
εντολή. Με αυτό τον τρόπο είναι μια καλή λύση για τη χρήση των
έξυπνων χαρακτηριστικών οικιακού αυτοματισμού που διαθέτουν
οι πίνακες INTEGRA. Για παράδειγμα, μία εντολή ονομασμένη
"ταινία" θα μπορούσε να κατεβάσει τα ρολά, να ανοίξει την οθόνη
προβολής και ενεργοποιήσει το διακριτικό φωτισμό.
Το INT–TSG παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος. Χάρη στις δυνατότητες
προσαρμογής της οθόνης αναμονής, μια ματιά στην οθόνη θα μπορούσε να είναι αρκετή για να μάθετε αν το σύστημα είναι οπλισμένο, εάν ο εξωτερικός
φωτισμός είναι ενεργοποιημένος ή αν το πότισμα κήπων συμβαίνει επί του παρόντος.

Χαρακτηριστικά:
χωρητική οθόνη αφής 4,3” που αντιδρά ακόμη και σε ένα απαλό άγγιγμα
γραφική διεπαφή χρήστη με πολύχρωμες εικόνες
Μακροεντολές για τη διευκόλυνση οικιακού αυτοματισμού
LED που ενημερώνουν για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος
δυνατότητα προσαρμογής της οθόνης κατάστασης στις ανάγκες του χρήστη
2 ζώνες
δυνατότητα να ενεργοποιήσετε συναγερμούς ΠΑΝΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΑΣ και AUX
συνεργασία με τους πίνακες ελέγχου της οικογένειας VERSA (INT–TSG Firmware v1.03 ή νεότερη εκδοχή)

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
Τάση τροφοδοσίας

12 V DC

Διαστάσεις κουτιού

120 x 92 x 14 mm

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

-10°C…+55°C

Κατανάλωση ρεύματος σε Standby

250 mA

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας

265 mA

Βάρος
Μέγιστη υγρασία
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5
Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.

165 g
93±3%
II
microSD, micro SDHC

www.satel.eu

