
B-Tronic rádiós vezérlések

Központi vezérlés a redőnyök, kapcsoló aktuátorok és 
fűtőberendezések szervezésére, működtetésére és automatizálásáraB-Tronic 

Központ CC51 � B-Tronic és Centronic motorok működtethetők vele
� Külső Centronic rádiós vevőkészülékek működtethetők vele
� Egyéni, csoportos és központi vezérlés
� Egyenként programozható idővezérlés, beleértve a nyaralás funkciókat 

minden vevő számára
� Vevőkészülékek, csoportok és jelenetek szervezése a szobákban
� A szobákat egyénileg lehet létrehozni és elnevezni
� Jelenetek létrehozása
� 4.3" (111 mm) érintőképernyő
� Távműködtetés okostelefonon, táblagépen, PC-n vagy notebookon 

keresztül
� Hálózati integráció LAN / WLAN hálózaton keresztül
� Időjárás adatok / időjárás előrejelzés
� Webkamerák beépíthetők
� Frissítés lehetséges interneten keresztül
� Használható önálló vagy fali egységként
� Beépített mikrofon, hangszóró, fényerő érzékelő és kamera 
� Web kliens internetes rádióhoz 

Cikkszám 4035 000 003 0 

Méretek (W x H x D) 197 x 156 x 33 mm

Névleges feszültség 15 to 24 V DC

Védettségi fok IP20

Védelmi osztály II

Engedélyezett hőmérséklet 0 to +55°C

Rádió frekvencia 868.3 MHz

Központi vezérlés a redőnyök, kapcsoló aktuátorok és 
fűtőberendezések szervezésére, működtetésére és automatizálására

B-Tronic  
Központ CC31

� B-Tronic és Centronic motorok működtethetők vele
� Külső Centronic rádiós vevőkészülékek működtethetők vele
� Egyéni, csoportos és központi vezérlés
� Egyenként programozható idővezérlés, beleértve a nyaralás funkciókat 

minden vevő számára
� Vevőkészülékek, csoportok és jelenetek szervezése a szobákban
� A szobákat egyénileg lehet létrehozni és elnevezni
� Jelenetek létrehozása
� Vizuális kijelző HDMI kimenet televizión
� Audio kimenet HDMI és / vagy 3,5 mm-es jack csatlakozóval
� Távműködtetés okostelefonon, táblagépen, PC-n vagy notebookon 

keresztül
� Hálózati integráció LAN / WLAN hálózaton keresztül
�  Időjárás adatok / időjárás előrejelzés
� Külső webkamerák beépíthetők
� Frissítés lehetséges az interneten keresztül
� Web kliens internetes rádióhoz
� A szállításhoz egy vezeték nélküli mini billentyűzet is tartozik 

érintőpaddal
Cikkszám 4035 000 006 0

Méretek (W x H x D) 116 x 116 x 30 mm 

Névleges feszültség of plug-in 
power supply

110 – 240 V / 50 – 60 Hz 0.4 A

Védettségi fok IP20

Védelmi osztály II

Engedélyezett hőmérséklet 0 to +40°C

Rádió frekvencia 868.3 MHz / 2.4 GHz 
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Méretek Funkció-bekötési példa
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