STEROWANIE
urządzenia przewodowe

STEROWANIE – urządzenia przewodowe

5/GS
Sterowanie gestami
Sterownik dla serii wentylatorów e2, ego, Nexxt, Silvento i RA 15-60
Wentylacja sterowana jednym gestem zapewnia świeże powietrze z wykorzystaniem znanych standardów wyposażenia
LUNOS, takich jak kontrola wilgotności i temperatury, ochrona przed mrozem, czy praca automatyczna. LUNOS 5/GS
posiada panel dotykowy, który może być aktywowany także bezkontaktowo - za pomocą różnych gestów.
Pod jednostką dotykową znajdują się diody 60 RGB LED, które zapewniają informacje zwrotne podczas pracy i funkcje
aktywowane sygnałem.
Urządzenia Nexxt i/lub Silvento mogą być opcjonalnie podłączone do dwóch wyjść sterowania gestem. Te dwie ścieżki
sterowania lub kanały mogą być kontrolowane oddzielnie, tak aby dwa różne typy wentylatorów mogły być łatwo
kontrolowane niezależnie od siebie. Oznacza to, że cały system wentylacji jednostki mieszkalnej może być obsługiwany
przez jeden element kontrolny.

5/GS
(Sterownik ścienny
z matrycą LED
i czujnikiem gestów)
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Funkcje specjalne:

Funkcje i cechy:

Technologia zintegrowanego czujnika wilgotności
i temperatury w jednostce dotykowej, a także
w podłączonych uniwersalnych jednostkach sterowania,
umożliwia optymalne automatyczne sterowanie
dostosowane do konkretnych warunków w pomieszczeniu.

•

Wybór elementów wyświetlanych w trybie czuwania:
godzina, poziom temperatury/wilgotności, praca
filtra, podświetlenie nocne

•

Wartości graniczne ustawianego zakresu wilgotności

•

Kroki wentylacji podłączonych urządzeń można
kontrolować oddzielnie dla obu kanałów

•

Funkcje komfort obejmują intensywną wentylację,
redukcję nocną oraz wentylację letnią i mogą być
ustawiane indywidualnie w odniesieniu do czasu
pracy i stopnia

•

Funkcje kontroli wilgotności i ochrony przed mrozem

•

0 -10 V wejście do podłączenia sterowania Touch Air
Comfort

•

Bezpośrednie podłączenie Nexxt i Silvento EC
lub uniwersalnych elementów kontrolnych dla
poszczególnych kanałów

•

Do dwóch różnych typów wentylatorów
przełączanych przez jeden sterownik 5/GS

Zintegrowany czujnik jasności i zmierzchu umożliwia
całkowicie nowe sterowanie podłączonych jednostek
wentylacyjnych.
Harmonogramy i czasy pracy funkcji komfort w przypadku
intensywnej wentylacji, redukcji nocnej oraz letniej można
konfigurować za pośrednictwem podłączonego komputera
PC.

Dane techniczne
Typ:
5/GS

Urządzenie
Sterownik do
sterowania
gestami

Wbudowane czujniki
Dotykowy i bezdotykowy
(obsługa gestów)
Wilgotności
Temperatury
Dodatkowe wejście 0-10V np.
dla współpracy z TAC (Touch
Air Comfort)

Współpracuje z urządzeniami
Do 2 urządzeń różnych typów:
(bezpośrednio)
Nexxt, Silvento EC
(przy pomocy zestawu sterownika uniwersalnego
(5/SC-FT 5/UNI-FT) z dodatkowym zasilaczem)
ego, e2, RA 15-60
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