Era Touch
In één klik volledige controle
over uw woning: geïntegreerd beheer
van automatiseringen en alarmsystemen.

Era Touch
Nieuw touchscreen voor
de bediening van Nice
automatiseringen,
voor het regelen en
programmeren van het
NiceHome alarmsysteem.

HSB1
transponder
HSTSA1
Oplaadbasis

Nice Era Touch, draadloos, draagbaar,
monochroom 3,7”.
Mogelijkheid om alle automatiseringen van het
huis te controleren, dankzij afstandsbediening
van:
• maximaal 99 afzonderlijke commando’s
• fmaximaal 10 commandogroepen,
om gelijktijdig automatiseringen van hetzelfde type
te regelen
• maximaal 10 afzonderlijke scenario’s,
om diverse automatiseringen ook in combinatie
met het alarmsysteem te regelen.
Via het gebruik van geminiaturiseerde
bedieningsunits Nice TT2L, TT2D en/of
universele ontvangers (bijv. SMX2R etc.)
kunnen verlichting, irrigatie, verwarming
(convectoren enz.) geregeld worden. .
Mogelijkheid om automatiseringen, groepen en
scenario’s tijdens bepaalde uren te laten werken,
dankzij de ingebouwde pprogrammeerunit met
weekschema.

Eenvoudige programmering, configuratie en
regeling van het alarmsysteem, dankzij de intuïtief
te bedienen grafische display, de ingebouwde
gesproken gids en de bidirectionele technologie.
Nabijheidslezer voor badges met
ingebouwde transponder: elke sleutel
kan op de gebruiker en de afzonderlijke
zones afgestemd worden.
Dankzij bidirectionele draadloze communicatie
met het alarmsysteem, geeft het touchscreen de
toestand van het alarmsysteem weer met behulp
van eenvoudige pictogrammen die de toestand
van de afzonderlijke zones aangeven.
Belangrijkste functies:
• Regeling van de Nice automatiseringen met
FLOR-codering: mogelijkheid om maximaal 99
afzonderlijke automatiseringen aan te sturen,
waaronder zonwering, poorten, garagedeuren
en verlichting.

Code

Beschrijving

HSTS2NL
HSB1
HSTSA1

Touchscreen wireless
Badge transponder
Oplaadbasis voor touchscreen compleet met oplaadbare batterijen

• Mogelijkheid om gelijktijdig de bediening van
schermen, luiken en geautomatiseerde zonwering
met Nice buismotoren te regelen.
• Bediening afzonderlijke automatiseringen,
groepen automatiseringen, uitvoering van
scenario’s, met de mogelijkheid om een naam
aan elke automatisering toe te kennen.
• Regeling tijdgeschakelde commando’s
met de ingebouwde programmeerunit met
weekschema.
• 4 programmeerbare toetsen voor de uitvoering
van automatiseringen en/of groepen en/of
scenario’s
• Scenario’s gecombineerd met meldingen van
gebeurtenissen zorgen voor het inschakelen van
de tuinverlichting en/of het sluiten van de rolluiken
in geval van alarm in de tuin.
• Eenvoudig te updaten dankzij de mini-USB
connector.
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Accessoires voor het volledige beheer van het huis:
Code

Beschrijving

TT2N
TT2L
TT2D
FLOX1R
FLOX2R
SMX2R

Besturingseenheid voor het besturen van een 230 Vac motor met geïntegreerde radio-ontvanger
Besturingseenheid voor het besturen van 230 Vac verlichtingsinstallaties, met geïntegreerde radio-ontvanger
Besturingseenheid voor het besturen van 230 Vac verlichtingsinstallaties, met geïntegreerde radio-ontvanger en schakelaar
Ontvangers Universeel, 1 kanaal met geheugen BM250
Ontvangers Universeel, 2 kanalen met geheugen BM250
Ontvangers Universeel, 2 kanalen, voorbedraad, met geheugen 256 codes
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In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangeven. Foto ter illustratie.

Technische gegevens
Radiotransmissie
Frequentie
Type
Actieradius

433,92 MHz - 434,32 MHz
Digitaal Bidirectioneel met alarmsysteem HSCU2
100 m vrije ruimte en bij afwezigheid van storingen, 20 m binnen gebouwen

Functies
Display
Tnschakeltoets
Configureerbare groepen   
Scenario’s
Timer inschakeling
LEDS
Functietoetsen
Lezer transpondersleutel
Microfoon
Speaker
Stemrecorder
SW-update
Bewegingssensor
Event Log

3,75” Grafisch 240x128 pixel, monochroom, achterverlichting
JA
1Configureerbare groepen   10 configureerbare groepen met automatiseringen van hetzelfde type (zelfde soort bediening)
10 configureerbare scenario’s die gekozen kunnen worden uit de commando’s van de automatiseringen en inschakeling/uitschakeling alarm
10 configureerbare
Blauw - communicatie via Radio / Rood - Batterij leeg / Oranje - oplaadfase / Groen - Opladen voltooid
4 configureerbare
JA
JA
0,5 W
5 boodschappen van totaal 120 sec.
JA via ingang micro-USB
JA
100

Voeding
Voeding
Werkingsduur
Extra voeding

2 bijgeleverde alkalinebatterijen 1,5 V Type AA
Gemiddeld meer dan een jaar, afhankelijk van het soort gebruik
Via oplaadbare basis HSTSA1 en oplaadbare batterijen Type AA verbonden met de micro-USB-poort

Systeem
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen
Gewicht

+5° C ÷ + 40° C (omgevingsklasse I volgens EN50131)
154x83x20 mm
250 g
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