BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Riasztóközpontok / INTEGRA / Működtetés, vezérlés és kezelés

INT-TSG-WSW
ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ
Az INT–TSG kezelők ideális megoldást nyújtanak azon INTEGRA
és VERSA riasztórendszer felhasználói számára, akik a mindennapi
használásban a modern okostelefonokból és táblagépekből ismert
kényelmet várják el. Kis méretének és a vonzó kialakításának
köszönthetően tökéletesen illik nemcsak a modern, hanem
a hagyományosan berendezett lakásbelsőhöz is. Különleges
tulajdonsága a felszerelési helybe történő beleolvadást lehetővé tevő
vékony kialakítású ház.
A vonzó kinézet csak kezdete az előnyök hosszú listájának. Az
színes, 4.3"–os LCD kijelző lehetővé teszi az INTREGRA és VERSA
riasztók mindennapos használatának teljesen új kialakítását. Az
eszköz teljes előlapját elfedő kapacitív technológiát alkalmazó
érintőképernyője biztosítja az ujjbeggyel történő egyszerű kezelést.
Nagyméretű, könnyen olvasható ikonjai segítségével a rendszer
képességei egyszerűen használhatóak.
Az egyszerű élesítési és hatástalanítási parancsokon túl, az
INT–TSG MAKRÓ tulajdonsága lehetővé teszi műveletsorozatok
egyetlen paranccsal történő elindítását. Ez a módszer kiváló
megoldás az INTEGRA vezérlőpanelek intelligens
háziautomatizálási tulajdonságainak alkalmazásához. Például,
a "mozi" parancs leengedheti a rolót és a vetítővásznat, valamint
bekapcsolhatja a diszkrét világítást.
Az INT–TSG egyszerű hozzáférést biztosít a rendszer aktuális
állapotának megtekintéséhez. Az állapotképernyő
személyreszabhatóságának köszönhetően, a kijelzőre vetett egyetlen pillantás is elég annak megállapításához, hogy a rendszer élesített–e, kültéri világítás fel
van–e kapcsolva vagy működik–e a kerti öntöző. Az állapotképernyő elektronikus képkeretként is használható.

Tulajdonságok:
kapacitív, 4,3”–os méretű, enyhe érintésre reagáló érintőképernyő
színes ikonokkal rendelkező grafikus felhasználói felület
háziautomatizálási vezérlések használatát megkönnyítő MAKRÓ tulajdonság
rendszer aktuális állapotát jelző LED–ek
felhasználói igények szerint személyreszabható állapotképernyő
2 zónabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek)
BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása
VERSA vezérlőpanelekkel történő használat (INT–TSG v1.03 vagy újabb)
világos (INT–TSG–SSW), sötét (INT–TSG–BSB) és fehér (INT–TSG–WSW) változatban érhető el

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség (±15%)
Működési hőmérséklet

12 V DC
-10°C…+55°C

Áramfelvétel készenléti állapotban

250 mA

Maximális áramfelvétel

265 mA

Tömeg
Maximális nedvesség
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály
Tarjetas de memoria soportadas
A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság)

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

165 g
93±3%
II
microSD, micro SDHC
120 x 92 x 14 mm
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