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Połączenie instalacji KNX i wideodomofonu

10,1" Wielofunkcyjny panel dotykowy Z10
Panel zewnętrzny 

wideodomofonu jednorodzinnego

Pełna kontrola urządzeń KNX:
Funkcje przełączania, ściemniania, sterowania
kurtynami i wysyłania wartości
Sterowanie HVAC, klimatyzacja, ogrzewaniem
podłogowym oraz systemem wentylacji
Ściemnianie RGB, funkcje sterowania muzyką
Programowanie wizualizacji rzutów lub zdjęć -
możliwość wgrania własnych grafik, edytowanie ikon
funkcyjnych z poziomu urządzenia
8 funkcji czasowych, 8 funkcji logicznych, 4 funkcje
grup zdarzeń
Wyświetlanie czasu i daty, ochrona hasłem, wygaszacz
ekranu, status połączenia magistrali
10,1 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 * 800
Obsługa przeglądarki internetowej
Podgląd i nagrywanie kamer CCTV
Pełna współpraca z wideodomofonami IP 
Przechwytywanie do 500 zdjęć i 100 filmów
Funkcja przywołania windy

Proste połączenie wideodomofonu IP
z panelem Z10 przy użyciu PoE switch
Obsługa wideodomofonu z poziomu
panelu Z10 
Regulowany kąt kolorowej kamery
Kamera wyposażona w diody LED do
pracy w nocy
Funkcja otwierania kartą zbliżeniową
oraz brelokiem
Przycisk wywołania podświetlany
diodami LED
Automatyczne ustawienie mikrofonu 
 i głośników
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Panele i przyciski z serii WALTZ

CelestialCelestial
SilverSilver

MysticalMystical
GrayGray

SplendorousSplendorous
GoldenGolden

Wielofunkcyjne panele WALTZ to nowa odsłona urządzeń do obsługi inteligentnego domu łączących
funkcjonalność panelu dotykowego oraz wygodę konfigurowalnych przycisków. 

W skład serii wchodzą panele z wyświetlaczem oraz przyciski 4, 6 i 8-krotne, dostępne w trzech kolorach. 
Wysoka jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo sprawiają, że panele WALTZ będą nie tylko sercem

inteligentnego budynku, ale i jego ozdobą. 

3-calowy kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 854x480
Funkcje przełączania i ściemniania światła oraz sterowanie roletami i zasłonami
Sterowanie oświetleniem RGB i RGBW z kontrolą jasności i temperatury barw
Sterowanie temperaturą (HVAC)
Funkcje sterowania muzyką
Możliwość zabezpieczenia hasłem
Czujnik zbliżeniowy pozwala na odblokowanie urządzenia i/lub wywołanie określonych funkcji
Wbudowane czujniki temperatury i wilgotności
Tryb dzienny i nocny, automatyczne rozpoznanie czasu letniego i zimowego
Możliwość personalizacji tła, wygaszacza i jasności ekranu
Ekran pracuje w trybie jasnym i ciemnym
Informacja zwrotna w formie wibracji i/lub dźwięku z regulowanym poziom głośności
Przyciski reagują na krótkie i długie przyciśnięcie, sygnalizacja statusu przycisku diodami RGB
Wejście micro USB pozwala na aktualizację interfejsu użytkownika oraz wgranie własnych obrazów tła,
wyświetlacza oraz ikon
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Serwer wizualizacji KNX AIR1 z bramką RS485

Integracja KNX z protokołami komunikacyjnymi: RS485, TCP/IP.
Obsługa 2 kanałów RS485 
Obsługa protokołu interfejsu komunikacyjnego TCP / IP, konwersja pakietów TCP i wysyłanie do sieci KNX
w celu realizacji kontroli APP urządzeń KNX
Pozwala na obsługę urządzeniami KNX za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej AirHome Remote Pro,
dostępnej w sklepach: Google Play, AppStore, Mi Store i Huawei AppGallery
Umożliwia również sterowanie za pomocą aplikacji na Windows/MacOS
Wbudowany serwer Apache i baza danych SQL
Obsługuje serwer logowania do przeglądarki
Obsługa zdalnego sterowania za pośrednictwem kanału usługi w chmurze za pomocą aplikacji
Obsługuje typowe zastosowania funkcji KNX

Zapraszamy do kontaktu 
https://gvspolska.pl/

https://www.gvs.sklep.pl/

Wsparcie techniczne:
 

Piotr Pardej
e-mail: piotr.p@gvspolska.pl

Tel: 0048 507 043 159

Dział handlowy:
 

Marek Styk
e-mail: marek.s@gvspolska.pl

Tel.: 0048 510 274 922


