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System 3000 manöverfrontmodul BT

Specifikation

Artikelnr.

FE

PS

EAN

cremevit blank

5368 01

1/5

02

4010337104094

kritvit blank

5368 03

1/5

02

4010337104100

kritvit sidenmatt

5368 27

1/5

02

4010337104124

antracit

5368 28

1/5

02

4010337104131

alufärg

5368 26

1/5

02

4010337104117

svart matt

5368 005

1

02

4010337104148

grå matt

5368 015

1/5

02

4010337104155

rostfritt stål

5368 600

1/5

02

4010337104162

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.
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Egenskaper
- Användning och programmering med mobil slutenhet (smart telefon eller surfplatta) via bluetooth med appen Gira Bluetooth.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats resp. biapparatsinsats 3-tråds.
Funktioner på frontmodulen
- Manövrering av förhängen och belysning.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusi-styrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI-Power-styrenhet.
Funktioner med appen Gira Bluetooth
- Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smart telefon eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängesgångtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.

Tekniska data
avvikelse
- per månad:

± 10 s

Gångreserv:

ca 4 h

Radiofrekvens:

2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:

max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:

typ. 10 m

Omgivningstemperatur:

-5 °C till +45 °C

Hänvisningar
- Vid anslutning till appen Gira Bluetooth aktualiseras tiden.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

