Digital black er en berøringsskærm, der helt kan tilpasses dine ønsker. Den har desuden en yderst
brugervenlig grænseflade med tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når du kommer
tæt på den med hånden. Så du kan tænde, slukke eller dæmpe belysningen med én handling,
indstille atmosfærer, indstille ventilationsniveau, justere temperaturen, betjene rullegardiner og
solskærme. Kort sagt, kan du betjene dit Niko Home Control-system på alle mulige måder. Med
den tilhørende konfigurationsapp vælger du ikke kun hvilken betjening, der vises, eller hvor den er
på skærmen, men også den måde, du navigerer gennem dine kontrolskærme. Hent appen gratis i
din mobilenheds appbutik.
Skærmen kan let monteres i en hvilken som helst standard installationsboks ved hjælp af den kendte
klo- eller skruemontage og leveres med 230 Vac. Denne 230 Vac-variant er udstyret med en
omskifterkontakt, der gør det nemt at udskifte en klassisk enkeltpolet kontakt. I kombination med
det trådløse smart-hub til Niko Home Control (552-00001) og ekstra tilsluttede kontrolpunkter til
klassisk kabelføring fra Niko Home Control-gamma, tilføjer du helt enkelt ekstra automatisering til
din klassiske installation.
Skærmen kommunikerer via det trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Controlsystem. Du skal bruge en aktiv internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen.
Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home Control-installationen altid er
opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.
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10 A
250 Vac

Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Digital black tilsluttet justerbar kontrolskærm,
230 V

Digital black tilsluttet justerbar kontrolskærm, 230 V
Digital black er en berøringsskærm, der helt kan tilpasses dine ønsker. Den har desuden en yderst brugervenlig grænseflade med tydelige
symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når du kommer tæt på den med hånden. Så du kan tænde, slukke eller dæmpe belysningen
med én handling, indstille atmosfærer, indstille ventilationsniveau, justere temperaturen, betjene rullegardiner og solskærme. Kort sagt,
kan du betjene dit Niko Home Control-system på alle mulige måder. Med den tilhørende konfigurationsapp vælger du ikke kun hvilken
betjening, der vises, eller hvor den er på skærmen, men også den måde, du navigerer gennem dine kontrolskærme. Hent appen gratis i
din mobilenheds appbutik.
Skærmen kan let monteres i en hvilken som helst standard installationsboks ved hjælp af den kendte klo- eller skruemontage og leveres
med 230 Vac. Denne 230 Vac-variant er udstyret med en omskifterkontakt, der gør det nemt at udskifte en klassisk enkeltpolet kontakt.
I kombination med det trådløse smart-hub til Niko Home Control (552-00001) og ekstra tilsluttede kontrolpunkter til klassisk kabelføring
fra Niko Home Control-gamma, tilføjer du helt enkelt ekstra automatisering til din klassiske installation.
Skærmen kommunikerer via det trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control-system. Du skal bruge en aktiv
internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen. Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home
Control-installationen altid er opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.
• angivet montagehøjde: 110-160 cm
• forsyningsspænding: 230 Vac
• wi-fi: 2,4 Ghz bgn (HT20)
• omgivelsestemperatur: 0 – 40 °C
• nærhedsfølere: 0 – 30 cm
• lyssensor for automatisk tilpasning af skærmens lysstyrke

• skærmstørrelse: 3,6’’
• skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
• skærmstørrelse: 83 x 83 x 11,3 mm (HxBxD)
• mål monteringsmekanisme: 75 x 70 x 31,5 (HxBxD)
• kaplingsklasse: IP40
• CE-mærket

10 A
250 Vac
COMPLETE UNIT

551-18000

Stykker: 1

With plug-in terminals and claw fixing

551-18001

Stykker: 1

With plug-in terminals and screw fixing

NYHED

551-18001
Digital black tilsluttet justerbar kontrolskærm, 230 V, med
skruefastgørelse

Digital black er en berøringsskærm, der helt kan tilpasses dine ønsker. Den har desuden en yderst brugervenlig grænseflade med tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når du kommer tæt på den med hånden. Så du kan tænde, slukke eller dæmpe belysningen med én handling,
indstille atmosfærer, indstille ventilationsniveau, justere temperaturen, betjene rullegardiner og solskærme. Kort sagt, kan du betjene dit Niko Home
Control-system på alle mulige måder. Med den tilhørende konfigurationsapp vælger du ikke kun hvilken betjening, der vises, eller hvor den er på
skærmen, men også den måde, du navigerer gennem dine kontrolskærme. Hent appen gratis i din mobilenheds appbutik.
Skærmen kan let monteres i en hvilken som helst standard installationsboks ved hjælp af den kendte klo- eller skruemontage og leveres med
230 Vac. Denne 230 Vac-variant er udstyret med en omskifterkontakt, der gør det nemt at udskifte en klassisk enkeltpolet kontakt. I kombination
med det trådløse smart-hub til Niko Home Control (552-00001) og ekstra tilsluttede kontrolpunkter til klassisk kabelføring fra Niko Home Control-gamma, tilføjer du helt enkelt ekstra automatisering til din klassiske installation.
Skærmen kommunikerer via det trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control-system. Du skal bruge en aktiv internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen. Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home Control-installationen altid er
opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.
Digital black tilsluttet justerbar kontrolskærm, 230 V, med skruefastgørelse. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering.
• Strømforsyning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• 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)
• Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
• Maksimal frekvens-styrke: 15,19 dBm
• Nombre maximum de commutateurs tactiles par installation : 10
• Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C
• Kaplingsklasse: IP40
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 11.3 mm
• Godkendelse: CE
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