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INT-TSG-SSW
 

Manipulator INT–TSG jest idealnym rozwiązaniem
dla użytkowników systemów alarmowych INTEGRA oraz VERSA
oczekujących wygody, przy codziennej ich obsłudze, znanej
z nowoczesnych smartfonów i tabletów. Połączenie niewielkich
rozmiarów oraz atrakcyjnego wzornictwa powoduje,
że INT–TSG doskonale komponować się będzie zarówno
w nowocześnie, jak i tradycyjnie urządzonych wnętrzach. Dużym
jego atutem jest niewielka grubość obudowy, dzięki której
manipulator optycznie wtapia się w ścianę, na której
jest zamontowany.

Atrakcyjny wygląd urządzenia to jednak dopiero początek jego zalet.
Kolorowy ekran o przekątnej 4,3” pozwolił na zaprojektowanie
zupełnie nowego sposobu codziennej obsługi central INTEGRA oraz
VERSA. Panel dotykowy obejmujący całą płytę czołową urządzenia,
wykonany w technologii pojemnościowej umożliwia wygodną
obsługę za pomocą palca. Duże, czytelne piktogramy ułatwiają
korzystanie z możliwości oferowanych przez system.

Oprócz podstawowych poleceń służących do włączania i wyłączania
czuwania, INT–TSG pozwala jednym poleceniem uruchamiać nawet
złożone sekwencje poleceń dzięki funkcjom MAKRO. W ten sposób
jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku korzystania
z funkcjonalności inteligentnego domu, dostępnej
w centralach INTEGRA. Przykładowo, uruchomienie polecenia
"seans filmowy" może uruchomić opuszczanie rolet, wysunięcie
ekranu do projektora LCD i włączenie nastrojowego delikatnego oświetlenia.

Manipulator INT–TSG to również szybki i łatwy dostęp do informacji o bieżącym stanie systemu. Dzięki możliwości zdefiniowania informacji wskazywanych
w trybie ekranu statusu, wystarczy jedno spojrzenie na ekran urządzenia, aby dowiedzieć się czy system alarmowy czuwa, czy aktywne jest oświetlenie
na zewnątrz lub na przykład czy aktualnie uruchomione jest zraszanie zieleni. W trybie ekranu statusu manipulator może też uruchomić pokaz zdjęć.

 

Cechy:

pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3” reagujący na delikatny dotyk
graficzny interfejs użytkownika z kolorowymi ikonami
funkcje MAKRO ułatwiające sterowanie elementami automatyki domowej
diody LED informujące o bieżącym stanie systemu
możliwość dopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika
2 wejścia (obsługiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus)
możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC
współpraca z centralami z rodziny VERSA (VERSA Firmware v1.04 lub nowszy, INT–TSG Firmware v1.03 lub nowszy)
opcja wybudzania
opcja ramki foto
możliwość regulacji głośności
dostępny w kolorze białym (INT–TSG–W), czarnym (INT–TSG–B), jasnym ze srebrną ramką (INT–TSG–SSW), ciemnym ze srebrną ramką
(INT–TSG–BSB) i białym ze srebrną ramką (INT–TSG–WSW)

 

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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Napięcie zasilania (±15%) 12
Wymiary obudowy 120 x 92 x 14
Zakres temperatur pracy -10°C…+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości 250
Maksymalny pobór prądu 265
Masa 165
Maksymalna wilgotność 93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II
Obsługiwane karty pamięci microSD, micro SDHC
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