
SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Zabezpečovacie ústredne / INTEGRA / Obsluha a kontrola systému

INT-TSG2-W
DOTYKOVÁ KLÁVESNICA 4,3”

Klávesnica INT–TSG2 slúži na obsluhu a programovanie ústrední 
INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA. Je ideálnym riešením pre
osoby vyžadujúce pohodlie pri každodennej obsluhe
zabezpečovacieho systému a prvkov domácej automatizácie – aj
systému KNX. Spojenie malých rozmerov a univerzálneho
užívateľského rozhrania umožňuje používať toto zariadenie v
najmodernejších ako aj tradičných interiéroch.

Vlastnosti:

4,3” kapacitný, sklenený dotykový displej s obsluhou gest
rozlíšenie 480x272, zobrazovanie16,7 mil. farieb
(true color)

viacúrovňové užívateľské rozhranie prispôsobené potrebám
užívateľa

max. 24 dodatočných obrazoviek
možnosť konfigurácie a prispôsobovanie obrazoviek
rozhrania potrebám užívateľa
viac ako 20 hotových grafických motívov
možnosť vytvorenia vlastnej kompozície
ikony umožňujúce obsluhu klávesnice, ovládanie
zabezpečovacieho systému a zariadení domácej automatizácie pripojených na zabezpečovaciu ústredňu
ovládanie systému pomocou MAKRO príkazov na spúšťanie radu rôznorodých funkcií v ústredni (aj funkcií domácej automatizácie)
možnosť rýchleho spustenia alarmov NAPADNUTIA, POŽIARU a POMOCI
spolupráca s ústredňami zo série INTEGRA (INTEGRA s firmvérom 1.20 alebo novším) a VERSA (VERSA s firmvérom1.10 alebo novším)
šetrič displeja s možnosťou zobrazovania času, dátumu, stavov prvkov systému (skupín, vstupov, výstupov), teploty (INTEGRA, INTEGRA Plus)
možnosť zobrazovania prezentácie obrázkov (funkcia fotorámika)
LED–ky informujúce o aktuálnom stave systému umiestnené nad displejom
2 programovateľné drôtové vstupy (obsluhované iba ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus)

obsluha detektorov typu NO a NC, detektorov roliet a vibračných detektorov;
obsluha konfigurácie EOL, 2EOL a 3EOL (3EOL v prípade spolupráce s ústredňou INTEGRA Plus);
programovanie hodnoty odporov

zabudovaný piezoelektrický bzučiak na zvukovú signalizáciu
možnosť regulácie hlasitosti signalizácie
možnosť regulácie podsvietenia displeja s možnosťou nastavenia režimu „deň/noc”
zabudovaná čítačka pamäťových kariet microSD (pre obrázky fotorámika a pozadia dodatočných obrazoviek)
sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny
vyrába sa v bielej (INT–TSG2–W) a čiernej (INT–TSG2–B) farbe

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Napätie napájania (±15%) 12 V DC
Pracovná teplota -10°C…+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime 100 mA
Maximálny odber prúdu 140 mA
Hmotnosť 160 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia 93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5 II
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 Grade 3
Obsluhované pamäťové karty microSD, micro SDHC
Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka) 120 x 92 x 14 mm
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