MyHOME SCS – ValenaTM Allure

MyHOME SCS – ValenaTM Allure

termoregulacja

monitoring zużycia mediów, ekrany dotykowe

3550

0672 92

7527 31 + 7543 91

Pak.

Nr ref.

3550

1

1

3507/6

1

7527 31

Centrala termoregulacji

Pak.

Może zarządzać maksymalnie 99 strefami.
Produkt zawiera dodatkowo oprogramowanie
TiThermo Basic umożliwiające programowanie
za pomocą PC. Instalacja natynkowa.
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Bateria do centrali termoregulacji
Bateria zapasowa 6 V – 0,5 Ah

Regulator temperatury z wyświetlaczem

Regulator temperatury do montażu podtynkowego
z podświetlanym ekranem. Do sterowania
temperaturą w pojedynczej strefie, niezależnie
od tego czy zainstalowana jest centrala
termoregulacji. Wyposażony jest w czujnik temperatury
i wejście przyłączeniowe (np. zestyk przy oknie). Może
zarządzać różnymi systemami i regulować prędkość
wentylatora jeżeli jest on podłączony. Możliwa praca
w trybie automatycznym (zima/ lato) z kompatybilnymi
systemami. Do wyposażenia w ramkę.

1

0693 16 Szkło kaolin

Nr ref.

Ekrany dotykowe

Ekran dotykowy 3,5”
Wyposażony w plakietkę tytanową i uchwyt montażowy.
0672 92
Ekran dotykowy 3,5” do sterowania
następujących funkcji w systemie SCS:
– uruchamianie przygotowanych scenariuszy,
– sterowanie oświetleniem i roletami,
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,
– aktywacja/deaktywacja alarmów,
– sterowanie systemem nagłośnienia,
– w yświetlanie informacji o zużyciu mediów w instalacji
(w połączeniu z interfejsem nr ref. 0035 55.
Do instalacji w puszkach podtynkowych nr ref. 0892 79
lub 0893 79.
Wyjście audio
3496
Wyjście audio dla ekranu dotykowego 3,5”
gdy jest używany jako źródło muzyki.

Ramki do ekranów 3,5”
1

0686 06

Biały

1

0689 16

Tytan

1

0691 26

Stal szlachetna

1

0691 16

Nikiel aksamitny

1

0692 06

Wenge

1

0692 16

Klon

1

0693 16

Szkło kaolin

1

0693 06

Szkło czarne

1
1

Multimedialny ekran dotykowy 10”
Posiada funkcję jednostki sterującej i sterowania
dotykowego. Interfejs graficzny z możliwością
dostosowania do użytkownika.
Zintegrowana przeglądarka Internetowa.
Do sterowania wszystkimi funkcjami systemu
MyHOME z jednego miejsca w domu:
– uruchamianie scenariuszy,
– włączanie, wyłączanie i ściemnianie oświetlenia,
– sterowanie roletami,
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,
– wyświetlanie informacji o zużyciu mediów,
– zarządzanie treściami multimedialnymi (zdjęcia,
dystrybucja dźwięku, MP3 itp.)
Montaż naścienny.
Wymaga zastosowania zasilacza lokalnego nr ref. 346020.
Ekran dotykowy pojemnościowy
0672 19
Biały
0672 28
 Czarny

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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