
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Riasztóközpontok / INTEGRA / Működtetés, vezérlés és kezelés

INT-TSG2-W
4.3" ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az INT–TSG2 kezelő INTEGRA, INTEGRA Plus
és VERSA családú vezérlőpanelek működtetésére és
programozására szolgál. Ideális megoldás azon felhasználók
számára, akik riasztórendszerek és a KNX rendszert is magában
foglaló, épületautomatizálási rendszerek könnyű mindennapos
kezelését keresik. Kompakt méret és univerzális dizájn kettőse
modern és hagyományos belsők esetén is tökéletesen
alkalmazhatóvá teszi.

Tulajdonságok:

4.3" kapacitív üvegborítású érintőképernyő csúsztatási
mozdulat támogatással

480x272 képernyőfelbontás, 16.7 millió szín
(valós színek)

személyreszabható, többszintű felhasználói grafikus felület
max. 24 további képernyő

személyreszabható képernyőfelület
több, mint 20 elérhető téma
egyéni téma támogatás
riasztórendszer és vezérlőpanelhoz csatlakoztatott
háziautomatizációs eszközök vezérlésére szolgáló
rendszer vezérlése különböző parancsok (beleértve épületautomatizálási utasításokat is) sorozatának elindítását biztosító  MAKRÓ funkciókkal
PÁNIK, TŰZ és ORVOSI riasztások gyors indítása
kompatibilis INTEGRA (INTEGRA Firmware 1.20 vagy újabb) és VERSA (VERSA Firmware 1.10 vagy újabb) vezérlőpanelekkel
óra, dátum, rendszerelemek (zónák, ajtók, kilépések) állapotának és hőmérséklet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus) megjelenítésére
alkalmas képernyővédő
opcionális diavetítés (elektronikus képkeret funkció)
képernyő felett elhelyezett, rendszer aktuális állapotát jelző LED–ek
2 programozható vezetékes zóna (csak INTEGRA és INTEGRA Plus)

NO és NC típusú érzékelők, valamint redőny és rezgésérzékelők támogatása;
EOL, 2EOL és 3EOL kialakítás (3EOL csak INTEGRA Plus–szal) támogatása;
programozható vonalvégi lezáróellenállás érték

beépített piezoelektromos hangjelző
állítható hangerejű hangjelzések
nappali/éjjeli funkcióval rendelkező állítható fényerejű képernyő
beépített microSD memóriakártya foglalat (fényképek és további háttérképek tárolásához)
ház kinyitására és felszerelési felületről történő eltávolításra reagáló szabotázskapcsoló
elérhető fehér (INT–TSG2–W) és fekete (INT–TSG2–B) színű házzal

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség (±15%) 12 V DC
Működési hőmérséklet -10°C…+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban 100 mA
Maximális áramfelvétel 140 mA
Tömeg 160 g
Maximális nedvesség 93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály II
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint Grade 3
Tarjetas de memoria soportadas microSD, micro SDHC
A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság) 120 x 92 x 14 mm
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