Egy lépéssel elJbbre az árnyékolástechnikában.
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Árnyékolásban a legjobb.
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A Vestamatic Touch Centre –
a modern árnyékolóvezérlJ 2 vagy 4 kimenettel.

Elegáns és könnyen használható,
nem csak egyféleképpen.

Automatikus árnyékolás.

Okos programozás.

Beépített kényelem.

A Touch Centre egy kényelmes, modern és
felhasználóbarát módja az árnyékolóvezérlésnek, mely a középületekben (például irodák,
iskolák, kórházak, szanatóriumok) és az Ön
otthonában is (például télikertek) megállja a
helyét.

A megfelelJ beállítások különösen fontosak a
központi vezérlésK rendszereknél. Jól kötötte-e
be az érzékelJt? A megfelelJ csoportokat jelölte-e ki? Az árnyékolók a jó irányba mozognak?

A Touch Centre számos olyan kényelmi funkcióval rendelkezik, mely egyszerKbbé teszi a
használatot napról napra. Ilyenek például a
szabadság program, az elektronikus naptár
vagy az automatikus átállás Téli /Nyári
idJszámításra.

Színes érintJkijelzJvel vagy számítógéppel
irányíthatja kül- és beltéri árnyékolóit, ablakait,
világítását, szellJzését vagy fKtését a szélerJsségnek, a fénynek, a külsJ/belsJ hJmérsékletnek és az esJnek/fagynak megfelelJen. Mindezek mellett az idJautomatika is
rendelkezésére áll.
Segítségével megóvhatja árnyékolóit a sérülésektJl, bútorait a tKzJ napfénytJl. és végül, de
nem utolsó sorban energiát takaríthat meg az
árnyékolók évszaknak megfelelJ mozgatásával.

A kábelezés számára kialakított kellJen tágas
helynek köszönhetJen a
szerelJk könnyedén és
gyorsan üzembe tudják
helyezni a rendszert. Továbbá a vezérlJegység egy
telepítJvarázsló segítségével vezet végig a beállításokon és segítséget nyújt a megfelelJ
érzékelJk kiválasztásához.

A Kedvencek menüpont segítségével egy
gombnyomásra beállíthatja a leggyakrabban
használt pozíciókat minden egyes körön.
Például programozhatja a Kedvenceket “hétfJtJl péntekig”, “a teraszon” vagy “a házban”.
Amennyiben olyan opcióra vágyik, mely
nincs az alaplehetJségek között, örömmel
állunk rendelkezésére a megfelelJ funkciók
kifejlesztésében.

Mindezeken túl a Touch Centre teljes egészében irányítható számítógéprJl a Control
Box LAN interfészén keresztül. Kombinálva
egy meglévJ LAN hálózattal (nyilvános vagy
magán) a megvalósítás igen egyszerK.
Ezekkel az eszközökkel az egész rendszer
irányíthatóvá válik a világhálóról is. LehetJséget biztosítva a küszöbértékek, a reakcióidJ, a futásidJ stb. megváltoztatására.

Vestamatic árnyékoló vezérlJközpontok – számos lehetJség a kínálatunkban:
Vestamatic Building
Controller Compact

• Felhasználóbarát
árnyékolóvezérlés
maximum 64 kimeneten

• Professzonális
épületirányítás
maximum 64 kimeneten

• Jól variálható
rendszer a BUS-os
vagy relé vezérlésekkel

• LAN hálózatba
integrált egyszerK
kábelezés

Bemutatja a

WISO Quattro 50
• EgyszerK kezelés
a kék háttérvilágítású érintJkijelzJn
• 1 szél-, 2 fény-,
1 esJ /1 hJmérsékletérzékelJ
csatlakoztatási
lehetJség
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