ITERRA PRESS
ROZMĚRY A UKOTVENÍ
Rozměry (mm | inch)

90x90x12 | 3.5x3.5x0.5

Hmotnost (gr | oz)

90 | 3.2

Ukotvení

Kovová montážní deska upevněná 2
šrouby + magnetická záda

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Použití

Určeno pouze pro vnitřní použití, v
suchém prostředí

Komunikace

Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)

Dosah

< 50m, v závislosti na přítomnosti
fyzických překážek

Typ baterie

CR2430 Knoflíková lithiová baterie

Průměrná životnost baterie

2-5 roku, v závislosti na užívání

Schréder ITERRA PRESS je volitelné fyzické vstupní rozhraní
spojené s řídicím systémem Schréder ITERRA.

TLAČÍTKA

Tento multifunkční bezdrátový přepínač funguje jako dálkový
ovladač all-in-one, který umožňuje přístup k základním
ovládacím prvkům mobilní aplikace Schréder ITERRA. Rozhraní
obsahuje osm příkazů (2 víceúčelové příkazy pro laditelnou
bílou, 4 přednastavené scénáře, stmívaní). Všechny lze nastavit
bezdrátově pomocí mobilní aplikace Schréder ITERRA.
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Víceúčelová tlačítka pro laditelnou
bílou
• Individuální ovládání připojeného
svítidla
• Ovládání skupiny
• Ovládání všech připojených svítidel
• Vyvolání scénáře
• Vyvolání sledu scénářů

Vzhledem k tomu, že ovladač Schréder ITERRA PRESS dokáže
ovládat uzly na vzdálenost až 50 metrů, poskytuje obrovskou
flexibilitu pro instalaci se snadnou změnou polohy kdykoli.
Upevňovací deska připevněná dvěma šrouby na jakémkoliv
tvrdém povrchu nabízí podporu pro magnetická záda Schréder
ITERRA PRESS.
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Funguje jako dálkový ovladač BluetoothTM rozšířený o další
funkce pro inteligentní osvětlení a lze jej kdykoli přesunout, uložit
přes noc nebo přemístit. Vnitřní baterie poskytuje dlouhodobou
energii pro dálkové ovládání (až 5 let).

CE značka

Yes

LvD

N/A

Reach

Yes

ReD

Yes

RoHS

Yes

4

NORMY

HLAVNÍ VÝHODY
>>

Plug-and-play: BluetoothTM
nízkoenergetické spárování
pro rychlou konfiguraci s
mobilní aplikací Schréder
ITERRA

>>

8 integrovaných příkazů pro
spuštění různých scénářů
osvětlení

>>

Všestranné uchycení při
zachování 100% mobility

>>

Nízká spotřeba energie:
dlouhá životnost vnitřního
akumulátoru
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