Som nenápadná.
Som všímavá.

Som
thePiccola.

Skutočná veľkosť 1:1

Skrytý šampión

Minimálne rozmery pre maximálne ovládanie osvetlenia
Iba 45 mm meria nový mini snímač the Piccola od firmy Theben. Spája sa čisto a elegantne so stropmi príručných skladov, toaliet a krátkych priechodných miestností. Je nenápadné.
Nápadný je ale jeho výkon. Piccola zapína svetlo v závislosti na jase a prítomnosti.
Presvedčuje celou radou funkcií, na ktoré sme pri firme Theben zvyknutí – rýchlu a jednoduchú montáž vďaka pružinovým svorkám, možnosťami nastavenia buď priamo na hlave
snímača alebo diaľkovým ovládaním pohodlne zo zeme (iba thePiccola P). Testovacie, samoučiace a impulzní funkcie završujú tento obsah.
Vďaka výkonnému relé s wolfrámovými kontaktmi nie sú vysoké spínacie výkony pri LED
osvetlení žiadnym problémom.

Komplexná citlivosť

Diaľkové ovládanie

Malému snímaču nič neunikne. thePiccola
ako snímač prítomnosti eviduje všetky pohyby sediacich osôb na ploche s priemerom 4 m. Vo variante ako snímač pohybu
dokonca pokrýva plochu 50 m2 (montážna
výška 2,5 m)

Pohodlné, bezpečné, presné. Také
je diaľkové ovládanie theSenda pre
snímače prítomnosti thePiccola P.
thePiccola P sa dá rovnako nastaviť
diaľkovým ovládačom SendoPro
868-A pre management snímačov.

Pri pohľade do zákulisia je zrejmé, že u thePiccoly sa hlava snímača vydala inou cestou
než riadiaca jednotka. Vznikla malá hlava
snímača s priemerom iba 45 mm a väčšiu
riadiacu jednotku je možné uložiť do dutého stropu.

Krásny detail
thePiccola je dostupná buď ako
snímač pohybu, alebo ako snímač
prítomnosti. Obidva typy snímačov
vyzerajú rovnako. Tým je zaručený
jednotný vzhľad vo všetkých miestnostiach a priestoroch budovy.

< Servisné diaľkové ovládanie theSenda P
<< Užívateľské diaľkové ovládanie theSenda S
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Snímač pohybu
thePiccola S360-100 DE WH

Snímač prítomnosti
thePiccola P360-100 DE WH
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Pasívny infračervený snímač pohybu pre montáž do stropu
Kruhová oblasť snímania
Vysoký spínací výkon vďaka wofrámovým kontaktom
Rýchla montáž vďaka pružinovým svorkám
1 kanál osvetlenia
Impulzné funkcie, samoučiace sa (teach-in) funkcie
Nastavenie pomocou potenciometrov
Paralelné zapojenie Master – Slave
Montážna výška 2–4 m
Záťaž až 200 W LED
Prevádzkové napätie 110–240 V AC

Obj. č. 1060200

Pasívny infračervený snímač prítomnosti pre montáž do stropu
Kruhová oblasť snímania
Vysoký spínací výkon vďaka wolfrámovým kontaktom
Rýchla montáž vďaka pružinovým svorkám
1 kanál osvetlenia
Impulzné funkcie, samoučiace sa (teach-in) funkcie
Nastavenie pomocou potenciometrov
Nastavenie diaľkovým ovládaním theSenda S a P, SendPro A-868
Manuálne zapnutie/vypnutie
Doporučená montážna výška 2–4 m
Záťaž až 200 W LED
Prevádzkové napätie 110–240 V AC

Obj. č. 2090200

Jednoduchšia pri montáži a obsluhe

Vysoký
spínací výkon

Rýchla
montáž

Impulzné
funkcie

Snímač pohybu
ThePiccola S

Paralelné zapojenie
Master-Slave

Jednoduché
nastavenie

Praktické
testovacie funkcie

Spoľahlivá
samoučiaca funkcia

Snímač prítomnosti
ThePiccola P

Spoločné funkcie

Bezpečnejšia a pohodlnejšia pri použití

Pohodlné
diaľkové ovládanie

EST Elektro-System-Technik, s.r.o., Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821, E: info@est-slovensko.sk

Manuálne
zapnutie/vypnutie

