
Produktdatablad

WDI101

Med förbehåll för tekniska ändringar

Domovea TouchPanel 10” Windows

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Infällt montage

Funktion

Touchfunktion ja

- multipekfunktion för anslutning av multipla åtgärder, t.ex. aktivering av en funktion med samtidig

inställning av ett funktionsvärde

- Deaktiveringsfunktion för rengöring av användargränssnittet

Utförande

- 2 RJ45-portar för LAN-anslutning

Kontroll och indikering

- beroende på visualiseringsmjukvara är en- och två-knapp, är steglös inställning genom "rullning" och

genom "svep" genomförbart

- lämplig för horisontell demovea-visualisering

- Signal- och manöverpanel med pekkänslig, kapasitiv TFT-display i formatet 16:9, med Mulit-touch

- för visualisering av domovea mjukvara via PC-klient och eller Windows baserade applikationer för

display med förinställda funktioner, mätarvärden och data

Anslutning

anslutning RJ45 kabel medföljer

Överföring för Ethernet-data 1000 Mbit/s

Gränssnitt Anslutning till KNX-systemet är möjligt via en lokal

server, t.ex domovea, Visualisering för Berker IP-

styrning via webbläsare

- med adapterkabel till USB/Mini USB typ A

- med RJ45-kontaktsats från kontakt och kopplingskabel

Spänning

Hjälpspänning 18…36 V DC

Effekt

Energiförbrukning max. 20 W

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens) 10…90 %

Skärm

Upplösning display 1280 x 800 px

TFT-skärm storlek 10 ″

Display ja

Lagring

RAM 4 GB
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Material

RAL-färg RAL 7016

Material Glas

Materialgrupp Glas

Dimensioner

Monteringshöjd 10 mm

Montage

Montering för infälld montering och infälld montering, för

vertikalt eller horisontellt montage

Anslutning

Tvärsnitt ledare (flexibel), med kabel och hylsa 0,75 mm²

ledartvärsnitt (rigid) 1,5 mm²

Anslutning Mini-USB 2.0-grenuttag, t.ex. för externa

lagringsmedier eller uppdateringar på displayens

övre kant, går att komma åt utan demontering, 2

USB 2.0 anslutningar på baksidan, möjlig anslutning

av seriell RS232

Inställningar

Stödda konfigurationslägen system, easy

Leveransomfattning

- Mikrofon och högtalare med ekodämpning

Utrustning

Typ av interface Ethernet

Textfält nej

Ljusstyrka 300 cd/m²

Processor 2 x 1.75 GHz

- Displaybelysningen kan tändas automatiskt med hjälp av en ljusstyrkesensor

- tyst, konvektion med lång hållbarhet utan fläkt

Standard (er)

Allmäna standarder EN 55022, EN 55024, EN 60950-1

Säkerhet

Kapslingsklass IP IP20

Användningsvillkor

Driftstemperatur 5…35 °C

Förvarings-/transporttemperatur -20…60 °C

Identifiering

Sammansättning Styrelement

Design KNX
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