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KNX tastsensor 3 Komfort 3-voudig
System 55, met inbedrijfstellingswip

Specificatie

Art. nr.

VE

EUR/stuk excl. BTW

PS

EAN

5133 00
4477840

1/5

148,99

46

4010337086857

Kenmerken
- Montage op busaankoppelaar 3
- Demontagebeveiliging door schroefbevestiging.
- Twee meerkleurige status-led s per bedienvlak.
- Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten en doorgeven van de lokale ruimtetemperatuur.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en
ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid.
- Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scène-neveneenheid en
ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid.
- Thermostaatneveneenheid: Bedrijfsstandomschakeling met normale en hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand,
omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke schakelaars of drukcontacten.
- Weergave van alarmmeldingen door het knipperen van alle led s.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie
worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-led s kunnen worden gewijzigd.
- Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en de tekstkaderverlichting (bv. voor vermindering van de helderheid s
nachts in slaapkamers).
- Tekstkaderverlichting bij wippensets met tekstkader.
- Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.

Technische gegevens
Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45°C

Beschermingsklasse:

III

Aanwijzingen
- Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
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apart worden besteld.

Levering
- Blanco tekstlabels worden meegeleverd.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.

