Digital black, brugerdefinerbar
betjeningsskærm med skruefastgørelse
551-18001

Digital black er en fuldstændig brugerdefinerbar touch skærm med en ekstremt brugervenlig interface
med klare symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når din hånd nærmer sig. Når en Niko Home
Control installation ikke er tilgængelig, kan den indbyggede afbryder betjenes på touch skærmen
eller med en N.O. tryk-udvidelse (170-00005). Når der er oprettet forbindelse med en Niko Home
Control installation, bliver det muligt at tænde og slukke eller dæmpe lyset, indstille scenarier, indstille
ventilationsfunktioner, justere rulleskodder og persienner til den ønskede indstilling på èn gang. Kort
sagt er alle mulige typer af betjening mulige i Niko Home Control installationen. Har du en Niko
Home Control termostat (550-1305x) eller en aktiv forbindelse med en af vores varmepartnere? Så
kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Med den tilsvarende Niko Home app kan du
både vælge, hvilke betjeningstryk, der vises, og hvor de vises på skærmen samt måden, du navigerer
igennem dine betjeningsskærme. Du kan downloade denne app gratis i den respektive app-butik til
din mobilenhed.
Digital black kan nemt monteres på ethvert monteringsunderlag med skruer, og den har en 230 V AC strømforsyning (kræver jordforbindelse). Denne
230 V AC variant har et 10 A afbryder tryk (resistiv), hvilket betyder, at den let kan udskiftes med en konventionel 1-pol afbryder. I kombination med den
trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001) og flere betjeninger fra Niko Home Control serien til traditionel ledningsføring, kan du nemt
tilføje automatisering til din konventionelle installation.
Skærmen kommunikerer via dit trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control system. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at
aktivere Digital black. Denne internetforbindelse sikrer, at din Digital black og Niko Home Control installation altid er opdateret og har de nyeste funktioner.

Tekniske data
Digital black, brugerdefinerbar betjeningsskærm med skruefastgørelse.
• Strømforsyning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz (kræver jordforbindelse)
• Monteringsmetode: forsænket montering
• Monteringshøjde: 110 - 160 cm
• Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 75 x 70 x 31,5 mm
• Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,3 mm
• Skærmstørrelse: 3,6”
• Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
• Skærmlysstyrke: automatisk
• Nærhedssensor: 0 - 30 cm
• Justering af indstillinger: Niko Home app or Niko Home Control programmeringssoftware
• Konfiguration: Niko Home app
• Kommunkation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK (personal)
• Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
• Maksimal frekvens-styrke: 15,19 dBm
• Nombre maximum de commutateurs tactiles par installation : 20
• Fastgørelsesmetode
– med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
• Kapslingsklasse: IP40
• Vandalklasse: IK02

www.niko.eu

551-18001 - 12-03-2022

• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 11.3 mm
• Godkendelse: CE

www.niko.eu

551-18001 - 12-03-2022

