Chytrý rozvaděč intelioBOX S
Modulární rozvaděč pro domácí automatizaci
Základní modul Chytrého rozvaděče intelioBOX S je určen pro byty velikosti 3kk až 5+1.
Ovládá osvětlení a zónově reguluje vytápění. Je dodáván kompletně osazený, zapojený a
nakonfigurovaný tak, že ihned po připojení nástěnných tlačítek a zátěží, lze tyto začít
ovládat též pomocí tabletů nebo telefonů. Obsahuje datový router a wifi access point.
Funkce lze rozšířit pomocí přídavných paketů funkcí, rozšiřujících modulů a periferií.

Vlastnosti
• Spíná světelné obvody

• Použití do nových instalací a rekonstrukcí, při použití kabeláže
s topologií do hvězdy
• Snadná instalace – pouze připojení napájení, zátěží, nástěnných
tlačítek a internetu
• Ovládání z nástěnných tlačítek tabletů PC a telefonů
• Ovládání domácnosti přes intermet

• Nastavuje světelné scénáře
• Řídí teploty v jednotlivých pokojích
• Řídí teploty v jednotlivých pokojích

Parametry

Napájení

Spínané světelné okruhy
Spínané zásuvkové okruhy
Světla stmívaná

18
0
0

Samostatně ovládané rolety/žaluzie
Zóny vytápění
Odchodové tlačítko
Scénářové tlatíko

0
5
1
1

Televizní zásuvky
Datová síť + wifi
Měření spotřeby energie
Počet modulů včetně rezerv

0
ano
ne

Jisticí a chránicí prvky
1 x 6A (hlavice topení, řídicí systém)
1 x 10A (světla)
1 x 13A (rolety/žaluzie)
1 x 16A (zásuvkové okruhy)
3 x 16A (sporák, zásuvky 400V)

Volitelné příslušenství:
Pakety funkcí
Paket pro ovládání dalších 4 ks rolet
Rozšiřující paket stmívání 6 ks LED
Rozšiřující paket spínání 8ks zásuvkových okruhů

Rozšiřující moduly
ALARM, METEO, KAMERY ANALOG, KAMERY DIGITAL
samostatné uložení

Příslušenství
Teplotní regulátor, sběrnicový
Teplotní čidlo, sběrnicové
Termoelektrická hlavice Siemens

0

Jmenovité napětí
Max. Příkon

230V

Rozměry a hmotnost
Rozměry
Hmotnost

cca. 10kg

Provozní podmínky
Pracovní teplota
Skladovací teplota
Elektrická pevnost
Stupeň krytí IP IEC 529
Kategorie přepětí

-20 .. +55 °C
-20 .. +75 °C
dle EN 60950
IP 20
II

Stupeň znečištění
ČSN EN 60664-1:2004

1

Rozsah dodávky
rozvaděč, návod k obsluze, integrovaná wifi AP

