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5"" Wielofunkcyjny panel dotykowy
V50 KNX biały
Cena brutto

3 382,00 zł

Cena netto

2 749,59 zł

Dostępność

Dostępny wysyłka w 24H

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CHTF-5.0 / 15.3.22

Kod producenta

CHTF-5.0 / 15.3.22

Producent

GVS

Opis produktu
5" Wielofunkcyjny panel dotykowy V50 KNX biały

Inteligentny panel dotykowy KNX V50, jest zaawansowanym urządzeniem do obsługi inteligentnego domu. Posiada wiele
przydatnych wbudowanych funkcji pozwalających na sterowanie i zarządzanie oświetleniem, roletami, zasłonami,
systemem HVAC, klimatyzacją, ogrzewaniem, rekuperacją i oświetleniem RGB. Ponadto posiada wbudowaną funkcję obsługi
muzyki. Na ekranie prezentowane są stany urządzeń i dodatkowe informacje takie jak parametry jakości powietrza i
monitoring zużycia energii elektrycznej. Panel posiada wbudowany czujnik temperatury i czujnik zbliżeniowy. Ekran dotykowy
o przekątnej 5"" z matrycą IPS zapewnia żywe odwzorowanie barw i szeroki kąt widzenia. Panel przeznaczony jest do
sterowania wieloma urządzeniami w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Panel można zabezpieczyć kodem, co pozwala
na jego zastosowanie w strefach publicznych. Dodatkowa obsługa timerów, funkcji logicznych i scen znacząco zwiększa
możliwości urządzenia. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wysyłania obiektu komunikacyjnego z wbudowanego czujnika
zbliżeniowego. Dodatkowe możliwości takie jak wygaszacz ekranu i wibracje dotykowe dodatkowo poprawiają funkcjonalność
urządzenia. Połączenie za pomocą kostki KNX i przewodu KNX TP bez potrzeby stosowania dodatkowych bramek
systemowych.

5,0-calowy kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS, rozdzielczość 480 x 854,
Funkcje przełączania, ściemniania, sterowania kurtynami,
Sterowanie HVAC, klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym oraz systemem wentylacji,
Ściemnianie RGB i RGBW oraz kontrola temperatury barw,
Funkcje sterowania muzyką,
Wyświetlacz jakości powietrza i energii,
Timer tygodniowy, funkcje grup zdarzeń, funkcje logiczne
Z funkcją bezpieczeństwa, wygaszacza ekranu i blokady ekranu
Czujnik odległości, regulacja jasności ekranu, dotykowe sprzężenie zwrotne wibracji
Funkcje nawigacji domowej i szybkiego działania

Wbudowany czujnik temperatury
Elektroniczne albumy, obrazy tła i ikony można dostosować
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Obsługa długiej ramki dla ETS5 (szybkie pobieranie aplikacji)

Parametry techniczne:
Model

Metoda instalacji

Wymiary

Napięcie magistrali

Prąd magistrali

Moc magistrali
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