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System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT

Specificatie

Art. nr.

VE

EUR/stuk excl. BTW

PS

EAN

crème wit glanzend

5368 01

1/5

115,22

02

4010337104094

zuiver wit glanzend

5368 03

1/5

115,22

02

4010337104100

zuiver wit mat

5368 27

1/5

115,22

02

4010337104124

antraciet

5368 28

1/5

117,82

02

4010337104131

kleur aluminium

5368 26

1/5

121,87

02

4010337104117

zwart mat

5368 005

1

121,87

02

4010337104148

grijs mat

5368 015

1/5

121,87

02

4010337104155

edelstaal

5368 600

1/5

129,26

02

4010337104162

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
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Kenmerken
- Bediening en programmering met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth met de Gira Bluetooth app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Functies aan het opzetstuk
- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI-Power-besturingseenheid.
Functies met Gira Bluetooth app
- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang of zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma s en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

Technische gegevens
Loopnauwkeurigheid
- per maand:

± 10 s

Gangreserve:

ca. 4 h

Radiofrequentie:

2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:

max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:

typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen
- Bij verbinding met de Gira Bluetooth app wordt de tijd geactualiseerd.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.

