
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Centrale alarmowe / INTEGRA / Obs uga i nadzór systemu

INT-TSG-BSB
MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM
Manipulator INT TSG jest idealnym rozwi zaniem
dla u ytkowników systemów alarmowych INTEGRA oraz VERSA
oczekuj cych wygody, przy codziennej ich obs udze, znanej
z nowoczesnych smartfonów i tabletów. Po czenie niewielkich
rozmiarów oraz atrakcyjnego wzornictwa powoduje,
e INT TSG doskonale komponowa  si  b dzie zarówno

w nowocze nie, jak i tradycyjnie urz dzonych wn trzach. Du ym
jego atutem jest niewielka grubo  obudowy, dzi ki której
manipulator optycznie wtapia si  w cian , na której
jest zamontowany.

Atrakcyjny wygl d urz dzenia to jednak dopiero pocz tek jego zalet.
Kolorowy ekran o przek tnej 4,3" pozwoli  na zaprojektowanie
zupe nie nowego sposobu codziennej obs ugi central INTEGRA oraz
VERSA. Panel dotykowy obejmuj cy ca  p yt  czo ow  urz dzenia,
wykonany w technologii pojemno ciowej umo liwia wygodn
obs ug  za pomoc  palca. Du e, czytelne piktogramy u atwiaj
korzystanie z mo liwo ci oferowanych przez system.

Oprócz podstawowych polece  s u cych do w czania i wy czania
czuwania, INT TSG pozwala jednym poleceniem uruchamia  nawet
z o one sekwencje polece  dzi ki funkcjom MAKRO. W ten sposób
jest on idealnym rozwi zaniem w przypadku korzystania
z funkcjonalno ci inteligentnego domu, dost pnej
w centralach INTEGRA. Przyk adowo, uruchomienie polecenia
"seans filmowy" mo e uruchomi  opuszczanie rolet, wysuni cie
ekranu do projektora LCD i w czenie nastrojowego
delikatnego o wietlenia.

Manipulator INT TSG to równie  szybki i atwy dost p do informacji o bie cym stanie systemu. Dzi ki mo liwo ci zdefiniowania informacji wskazywanych
w trybie ekranu statusu, wystarczy jedno spojrzenie na ekran urz dzenia, aby dowiedzie  si  czy system alarmowy czuwa, czy aktywne jest o wietlenie
na zewn trz lub na przyk ad czy aktualnie uruchomione jest zraszanie zieleni. W trybie ekranu statusu manipulator mo e te  uruchomi  pokaz zdj .

 

Cechy:

pojemno ciowy ekran dotykowy o przek tnej 4,3  reaguj cy na delikatny dotyk
graficzny interfejs u ytkownika z kolorowymi ikonami
funkcje MAKRO u atwiaj ce sterowanie elementami automatyki domowej
diody LED informuj ce o bie cym stanie systemu
mo liwo  dopasowania ekranu statusu do potrzeb u ytkownika
2 wej cia (obs ugiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus)
mo liwo  uruchomienia alarmów NAPAD, PO AR, POMOC
wspó praca z centralami z rodziny VERSA (VERSA Firmware v1.04 lub nowszy, INT TSG Firmware v1.03 lub nowszy)
opcja wybudzania
opcja ramki foto
mo liwo  regulacji g o no ci
dost pny w kolorze jasnym (INT TSG SSW), ciemnym (INT TSG BSB) i bia ym (INT TSG WSW)DANE TECHNICZNE

Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Wymiary obudowy 120 x 92 x 14 mm
Zakres temperatur pracy -10°C +55°C
Pobór pr du w stanie gotowo ci 250 mA
Maksymalny pobór pr du 265 mA
Masa 165 g
Maksymalna wilgotno 93±3%
Klasa rodowiskowa wg EN50130-5 II
Obs ugiwane karty pami ci microSD, micro SDHC
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Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl
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