Digital black, ansluten pekskärm för Niko Home
Control, 24 V, skruvfixering
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Digital black är en helt anpassningsbar pekskärm för Niko Home Control med ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när din hand kommer nära den. På så
sätt kan du ändra eller dimra belysningen, ställa in stämningar och ventilationslägen, justera persienner och
rullgardiner till önskat läge, allt genom en enda åtgärd. Kort sagt är alla möjliga Niko Home Control-kontrolltyper tillgängliga.
Eftersom denna Digital black 24 V-variant är utrustad med en temperatursensor och algoritm kan den
programmeras som en zontermostat när den är kopplad till en Niko Home Control värme/kylaktor (ref
550-00150) eller kopplingsaktor (ref 550-00103 eller 550-00106) programmerad för elektrisk uppvärmning.
Har du en Niko Home Control-termostat (550-1305x) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. När Digital black används som en
termostat ställer du in börvärdena och veckoprogrammen i Niko Home-appen.
Med Niko Home-appen kan du välja vilka kontroller som visas eller var de ska visas på skärmen och även hur
du navigerar genom kontrollskärmarna. Du kan ladda ned appen utan kostnad i App Store eller Play Store.
Skärmen kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs av separat 24 V DC-försörjning (t.ex. 340-00050). Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten
av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera skärmen. Den här
internetuppkopplingen garanterar att din skärm och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och
har de allra senaste funktionerna.

Tekniska data
Digital black, ansluten pekskärm för Niko Home Control, 24 V, skruvfixering.
• Strömförsörjning: 24 V DC (SELV)
• Maximal effektförbrukning: 5,5 W
• Effektförbrukning (standby): 1 W
• Monteringsmetod: infälld i väggen
• Monteringshöjd: 110–160 cm
• Mått (HxBxD) (mekanism): 75 x 70 x 23,6 mm
• Mått (HxBxD) (skärm): 83 x 83 x 11,5 mm
• Skärmstorlek: 3,6”
• Skärmupplösning: 1024 x 768 pixlar
• Skärmens ljusstyrka: automatisk
• Närhetssensor: 0–30 cm
• Ändring av inställningar: Niko Home app eller Niko Home Control-programmeringsprogramvara
• Konfiguration: Niko Home app
• Kommunikation: Wifi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK (personal)
• Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
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• Maximalt antal Digital blacks per installation: 20
• Kabelarea: 2 x 0,5–1 mm²
• Matningsspänning: 24 V DC ± 10 %
• Fixeringsmetod
– med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
• Kommunikationsprotokoll: WiFi
• Maximal radiofrekvenseffekt: 15.19 dBm
• Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
• Slaghållfasthet: IK02
• Märkning: CE
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