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מפסק זכוכית WALLWAND Z-WAVE LCD PANEL
בקר קירי לשליטה על "הכל באחד"
מפסק  LCDעם מסגרת הזכוכית WallWand Z-Wave -הינו פאנל חכם חדשני המספק פתרון אסתטי,
אינטואיטיבי וקל לשימוש בעל יכולות אינטראקטיביות בממשק "הכל באחד".
בקר ה WallWand Z-Wave -מקובל בקרב קבלנים ,אדריכלים ,מעצבי פנים ,מהנדסים ,אינטגרטורים
ועמיתיהם המקצועיים ,הודות ליכולתו לשלב שליטה מתקדמת עם עיצוב פנים יפהפה .המפסק מתפקד כמיני
בקר עצמאי ואינו דורש יחידת ניהול לשליטה.
ניתן להתאים את מפסק המגע לכל פרויקט ומרחב ,בין אם הוא משמש בבית משפחה ,בבניין שלם ,במשרדים
או בבית מלון .מפסק ה  TouchWandתואם לסוגי הלקוחות השונים.
*לפרטים נוספים כנסו לקישור הבא:
www.youtube.com/edit?o=U&video_id=08lyBkrSHxw

בקר הקיר הינו אינטואיטיבי ,קל להגדרה וידידותי למשתמש .לקוח שרואה את הפאנל בפעם הראשונה יכול
להשתמש בו ללא בעיה .ניתן לשלוט באמצעותו בקלות על תאורה ,טמפרטורה ,תריסים ,מים חמים ,מערכות
 AVאו כל פונקציית בקרה חכמה באמצעות החלקה של האצבע .גודל היחידה מאפשר את שילובה בקיר
במקום מפסקי גוויס מודול  3רוחביים המצויים בכל בית.
באמצעות מערכת המבוססת על סטנדרט  Zwaveופועלת עם בקר ה ,Wanderful-יחידת הWallWand-
יכולה להתאים לכל מבנה או בית במיידי ,ללא צורך בהכנות מקדימות מיוחדות.חברת Touchwand
משתמשת בטכנולוגית  Zwaveהמתקדמת והמאובטחת עבור התקנה עם חיווט של  0בלבד.
בקר קיר  WallWandמאפשר עד  16תרחישים שונים ,עם  6יציאות ישירות לשליטה על אורות ותריסים .בקר
הקיר כולל גם חיישן טמפרטורה אשר יכול לשלוט בשלבים שונים של מערכת מיזוג .כיוון שהעיצוב הוא תמיד
המפתח ,ללקוחות יש אפשרות לשלוט ולהגדיר את הרקע והאייקונים של היחידה מספריית התמונות שלהם
עבור חוויה מותאמת אישית יוצאת דופן.

תמיכה ב-

VRF/KNX/ZWAVE

מסך מגע
לחצנים ניתנים להחלפה
יכולות ארגון עצמוניות

תרמוסטט
 6מוצאים ישירים
LCD GLASS
WALLWAND

הצגת אחוזי פתיחה/סגירה של תריס

מד צריכת חשמל

רגש טמפרטורה

רקע מותאם אישית
חיישן קרבה
כניסת כרטיס הרחבה SD

כדי לצור מהירות תגובה גבוהה ליחידות שונות ברשת האלחוטית ולהוריד את העומס בתקשורת ,קיים סטנדרט
פנימי בתוך מערכת ה  Zwaveהקרוי קישור ישיר ( )associationומיושם לעיתים רחוקות.מפסק חכם זה
כולל קישור חכם ומהיר זה ומקנה לנו אלטרנטיבה מעולה לשליטה על יחידות החשמל בבית שלנו הנתמכות
על ידי פרוטוקול  .Zwaveבאמצעות כך ,ניתן להשתמש במפסק המגע שלנו כמיני בקר! עבור דירות קטנות
וקבלנים ללא צורך ביחידת ניהול וקישור לאינטרנט  -זה הפתרון הטוב ביותר שיש כיום לשוק להציע!

•
•
•
•

ערכות נושא ניתנות לעדכון והגדרה מודולרית של לחצני בקרה
בקרת כל סוגי מודולי  - Z-Waveמתג ,בקרים פנימיים ,שקעי כוח ,בקרת מתג  ,RGBWתריסים ,תרמוסטט ,תנור,
טיימר  /טיימר מים חמים
הפנל יושב בקופסת מודול עומק  3מקום
מיועד להתקנה קלה במודול  3מקום מודול באמצעות שיטות הרכבה סטנדרטיות

כרטיס MicroSD

יכולות:
•
•
•
•
•
•

Zwave plus
מודול בקרה  -מתג הפעלה/כיבוי
עבור  6מוצאים
אומדן צריכת חשמל
עדכוני חומרה over the air
אינדיקציות :תאורה ושמע עבור
כל אייקון במסך המגע
חיישנים :קרבה וטמפרטורה

חומרה:
•
•
•
•
• מימדים35*72*150 :

מפסק מגע "5מסך זכוכית LCD
מודול  Z-WAVEסדרה 500
זכרון הרחבה MSD -
קישורית אלחוטית Zwave plus -

קופסת ביטון מומלצת

חשמל:
•
•
•  6יציאות מבודדות ,עמוס נקוב 5A
• צריכת חשמל עצמונית >1W
• הגנת עומס יתר
ספק כוח 110V/230V
50HZ/60HZ

תפעול:
הדלקת  /כיבוי ,תריס ,טיימר ותצורת
טמפרטורה כל אלה יכולים להיות מופעלים
אד הוק ,מראש או על ידי תרחישים מבוססי
חיישנים הנמשכים מעת לעת .התצורה
מבוצעת על ידי הבקר ,אך כל התרחישים
שהוגדרו ותכונות ההפעלה מופעלים באופן
עצמאי תרחישים מבוססי זמן נשענים על ה -
Wanderfull TM Hub
טמפרטורת פעולה º0 C :עד º40 C
משתמש באסוציאציות ופועל כבקר מיני

		

