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Τεχνικές προδιαγραφές

DOMOVEA ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ KNX 16'' WINDOWS

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Λειτουργία αφής ναι

- λειτουργία πολλαπλών χειρισμών αφής για την σύνδεση πολλαπλών χειρισμών, πχ για την

ενεργοποίηση μιας λειτουργίας με ταυτόχρονο ορισμό της τιμής μιας λειτουργίας

- λειτουργία κλειδώματος για τον καθαρισμό της επιφάνειας χειρισμού χρήστη

Ρύθμιση

- 2 πόρτες RJ45 για σύνδεση LAN

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός λειτουργίας μίας επιφάνειας ή δύο, ανάλογα με το λογισμικό οπτικοποίησης, δομή σελίδας

χωρίς βαθμίδες και κύλιση με slide και swipe

- κατάλληλο για οριζόντια οπτικοποίηση στο domovea

- Σήμανση και χειρισμός με την έγωρωμη οθονη αφής TFT σε 19:9, με λειτουργία multitouch

- για να απεικονίσει το λογισμικό domovea μέσω client PC, ή άλλες εφαρμογές που βασίζονται στα

Windows για την εμφάνιση της προ-ρυθμισμένες λειτουργίες, τις μετρήσεις και τα δεδομένα

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση Περιλαμβάνεται καλώδιο RJ45

Ρυθμός δεδομένων Ethernet 1000 Mbit/s

Interface σύνδεση στο σύστημα KNX μέσω ενός τοπικού

διακομιστή, π.χ. του domovea server, οπτικοποίηση

για το Berker IP Control μέσω web browser

Τάση

Βοηθητική τροφοδοσία 18…36 V DC

Iσχύς

Κατανάλωση ισχύος max. 20 W W

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-

condensation

10…90 %

Οθόνη

Ποσότητα επαφών Resolution_graphical-display 1366 x 768 px

Μέγεθος οθόνης TFT 16 ″

Οθόνη ενδείξεων ναι

Aποθήκευση

RAM 4 GB
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Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 7016 - Anthracite grey

Υλικό γυαλί

Υλικό Γυαλί

Διαστάσεις

Ύψος προεξοχής 11 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοπποθέτηση σε

γυψοσανίδα, για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) με μανδύα 0,75 mm²

Διατομή αγωγού (μονόκλωνος) 1,5 mm²

Σύνδεση 2 USB 2.0 πλαινή σύνδεση, επιπρόσθετη σύνδεση

για σειριακό RS232

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system, easy

Πεδίο εφαρμογής

- με μικρόφωνο και ηχείο με αποτροπή ηχούς

Εξοπλισμός

Είδος interface Ethernet

Πεδίο κειμένου όχι

Ένταση φωτός 220 cd/m²

Επεξεργαστής 2 x 1.75 GHz

- ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με αισθητήρα φωτεινότητας

- αθόρυβη και μεγάλης διάρκειας απαγωγή θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα

Πρότυπα

Οδηγίες εναρμόνισης γενικά EN 55022, EN 55024, EN 60950-1

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5…35 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20…60 °C

Ταυτοποίηση

Σύσταση Στοιχείο ελέγχου

Βασική σειρά KNX
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