Jsem nenápadná.
Jsem všímavá.

Jsem
thePiccola.

Skutečná velikost 1:1

Skrytý šampión

Minimální rozměry pro maximální ovládání osvětlení
Pouhých 45 mm měří nové miničidlo thePiccola od firmy Theben. Pojí se čistě a elegantně se stropy příručních skladů, toalet a krátkých průchozích místností. Je nenápadné.
Nápadný je ale jeho výkon: Piccola zapíná světlo v závislosti na jasu a přítomnosti.

Při pohledu do zákulisí je jasné, že u thePiccoly se hlava čidla vydala jinou cestou
než řídící jednotka. Vznikla malá hlava čidla
s průměrem pouhých 45 mm a větší řídící
jednotku lze uložit do dutého stropu.

Přesvědčuje celou řadou funkcí, na které jsme u firmy Theben zvyklí – rychlou a snadnou
montáží díky pružinovým svorkám, možnostmi nastavení buď přímo na hlavě čidla nebo
dálkovým ovládáním pohodlně ze země (pouze thePiccola P). Testovací, samoučicí a
impulsní funkce završují tento výčet.
Díky výkonnému relé s wolframovými kontakty nejsou vysoké spínací výkony u LED
osvětlení žádným problémem.

Komplexní citlivost

Dálkové ovládání

Malému čidlu nic neunikne. thePiccola
jako čidlo přítomnosti eviduje všechny
pohyby sedících osob na ploše o průměru 4 m. Ve variantě jako čidlo pohybu
dokonce pokrývá plochu 50 m2 (montážní výška 2,5 m).

Pohodlné, bezpečné, přesné. Takové
je dálkové ovládání theSenda
pro čidla přítomnosti thePiccola P.
thePiccola P se dá rovněž nastavit
dálkovým ovladačem SendoPro
868-A pro management čidel.

Krásný detail
thePiccola je k dostání buď jako čidlo
pohybu nebo jako čidlo přítomnosti.
Oba typy čidel vypadají stejně. Tím
je zaručen jednotný vzhled ve všech
místnostech a prostorách budovy.

< Servisní dálkové ovládání theSenda P
<< Uživatelské dálkové ovládání theSenda S
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Čidlo pohybu
thePiccola S360-100 DE WH

Čidlo přítomnosti
thePiccola P360-100 DE WH
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Pasivní infračervené čidlo pohybu pro montáž do stropu
Kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m2)
Vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
Rychlá montáž díky pružinovým svorkám
1 kanál osvětlení
Impulzní funkce, samoučící se (teach-in) funkce
Nastavení pomocí potenciometrů
Paralelní zapojení Master-Slave
Montážní výška 2–4 m
Zátěž až 200 W LED
Provozní napětí 110–240 V AC

Obj. č. 1060200

Pasivní infračervené čidlo přítomnosti pro montáž do stropu
Kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m2)
Vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
Rychlá montáž díky pružinovým svorkám
1 kanál osvětlení
Impulzní funkce, samoučící se (teach-in) funkce
Nastavení pomocí potenciometrů
Nastavení dálkovým ovládáním theSenda S a P, SendoPro A-868
Manuální zapnutí/vypnutí
Doporučená montážní výška 2–4 m
Zátěž až 200 W LED
Provozní napětí 110–240 V AC

Obj. č. 2090200

Jednodušší při montáži i obsluze

Vysoký
spínací výkon

Rychlá
montáž

Impulsní
funkce

Čidlo pohybu
ThePiccola S

Paralelní zapojení
Master-Slave

Jednoduché
nastavení

Praktická
testovací funkce

Spolehlivá
samoučící funkce

Čidlo přítomnosti
ThePiccola P

Společné funkce

Bezpečnější a pohodlnější při použití

Pohodlné
dálkové ovládání

Elektro-System-Technik s.r.o., výhradní dodavatel značky Theben pro ČR a SR, Pod Pekárnami 338/12,
CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany, T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

Manuální
zapnutí/vypnutí

