—
ABB-tacteo KNX -kalustesarja
Yksilöllisiin tarpeisiin

• Lasipintainen KNX-painiketaulu
kapasitiivisella kosketuksella
• Vapaasti valittavat toiminnot
• Erittäin ohut ja tyylikäs

—
ABB-tacteo KNX on vapaasti
mukautettava KNX-painiketaulu
laadukkaiden hotellien,
asuinrakennusten, toimistojen ja
julkisten rakennusten KNXautomaatiojärjestelmään.

—
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—
Vaativaan makuun
Toiminnoiltaan yksilölliset lasipintaiset
KNX-painiketaulut
—
01 ABB-tacteo KNX
yhdistää monipuoliset
toiminnot ja yksilöllisen tunnelman.
—
02 Laadukas design
kauniiseen kotiin.

—
01

—
Mitä toimintoja
tarvitset? Valintatyökalulla luot sopivan
kokonaisuuden.

YKSILÖLLISYYS
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—
02

Älykäs ohjaus sopeutuu yksilöllisiin
tarpeisiin.
ABB-tacteo KNX -painiketaulu on kapasitiivinen ohjain
laadukkaiden hotellien, toimistojen, asuinrakennusten ja
julkisten rakennusten automaatiojärjestelmään.
ABB-tacteo KNX täyttää kaikki nykyaikaiset laadun ja etenkin
mukavuuden vaatimukset: voit ohjata helposti kaikkia toimintoja kaihtimista, valoista ja lämmityksestä medialaitteisiin.
Ehkä olet arkkitehti, joka suunnittelee toimivaa ja
persoonallista rakennusta? Tai ehkä etsit nykyaikaista kotia,
joka on yhtä ainutlaatuinen kuin sinäkin? Suunnittele juuri
oikea KNX-painiketaulu Tacteo-konfiguraattorilla. Voit valita
toimintojen määrän omien tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.
Jokainen painiketaulu on suunnittelultaan ja toiminnoiltaan
ainutlaatuinen.

—
Symbolit jokaiseen
makuun ja kaikkiin
tilanteisiin.
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—
Älykäs painiketaulu sopii kaikkialle
Hyötyjä yhdellä silmäyksellä

—
Erittäin litteä KNX-painiketaulu
sopii kaikkiin ympäristöihin
Litteä ja varkaussuojattu
Erittäin litteän KNX-painiketaulun paksuus on
vain 9,5 mm. ABB-tacteo on mataluudellaan ja
lasipinnallaan erittäin tyylikäs painiketaulu
erilaisiin tiloihin. Mielenrauhaa tuo valinnainen
irrotussuoja, joka estää KNX-painiketaulun
varastamisen.

HYÖDYT
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—
Uusi ulottuvuus hotelleihin
Sovellukset hotelleihin
Onko huoneessa oikea lämpötila? Onko huoneessa ilmoitus viasta? KNX-automaatiojärjestelmä mahdollistaa huoneen tilatietojen seurannan ja valvonnan esimerkiksi vastaanotossa.
KNX-automaatiojärjestelmä on myös liitettävissä
huonevarausjärjestelmään, jolloin huoneen voi
asettaa automaattisesti energiansäästötilaan,
kun huone ei ole käytössä. ABB-tacteo sopii
täydelliseti nykyaikaisiin hotelleihin.

—
Kapasitiivinen painiketaulu
reagoi ilman kosketusta
Intuitiiviset toiminnot
Kapasitiivinen KNX-painiketaulu aktivoituu ilman
kosketusta. Kun viet käden painiketaulun lähelle,
tilavalo syttyy automaattisesti. Toisaalta voit ohjelmoida painiketaulun esimerkiksi sytyttämään
valot, kun sitä kosketetaan koko kämmenellä. Toimintojen aktivointi käy myös kevyellä sormen napautuksella. Säätöpainikkeiden värit varmistavat
käytön helppouden.
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—
Ainutlaatuinen suunnittelu ja
toiminta
Suunnittele juuri sopiva painiketaulu

—
Suunnittele oma KNX-painiketaulusi Tacteo-konfiguraattorilla
Tacteo-konfiguraattori
Voit katsoa valintamahdollisuuksia kirjautumatta
sisään. Kirjautuminen on tarpeen vasta, kun
haluat tilata painiketaulun. Löydät Tacteokonfiguraattorin ABB-MyBuildings-portaalista
tai suoraan osoitteesta
tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com.

—
Valitse painiketaulun kokoonpano
Voit tehdä painiketaulusta juuri sellaisen kuin
haluat. Tacteo-konfiguraatissa määritetään kalusteen väri, musta tai valkoinen, ja halutut merkinnät sekä symbolit toiminnoille. Valintatyökalussa on myös ohjeosio, josta saat tarvittaessa
lisäapua.

VALINTATYÖKALU
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—
Saat oman Design-IDkoodin

—
Lisää painiketaulu
osaluetteloon

—
Lähetä luettelo tukkukauppiaalle

Kun painiketaulusi on valmis, tallenna
se ja liitä se projektiin. Järjestelmä luo
painiketaululle oman Design-ID-koodin. Tacteo-konfiguraattoriin on luotava tili ja oltava kirjautuneena, jotta
Design-ID-koodi syntyy. Tilauksessa
pitää mainita sähkönumero/tuotekoodi ja Design-ID -koodi.

Kun olet suunnitellut kaikki projektin
painiketaulut, siirry projektiin ja lisää
painiketaulut osaluetteloon. Voit viedä
luettelon Excel- tai PDF-muotoon tai
tulostaa sen heti. Luettelo sisältää
kaikki keskeiset tiedot, joista tärkein
on Design-ID-koodisi.

Vie tai lähetä osaluettelo tukkukauppiaalle. Muuta sinun ei tarvitse tehdä.
Tilauksen jälkeen Tacteo-kalustetta ei
voi enää muuttaa tai palauttaa.

—
Mitä toimintoja tarvitset? Valintatyökalulla luot
sopivan kokonaisuuden.
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—
Tuotteiden yleiskuvaus
Elementit ja laitekoot
Laitteet, symbolit ja tekstit
kaikkiin tilanteisiin

Värivaihtoehdot

Tässä näet kaikki ohjainelementit, joiden pohjalle
voit rakentaa oman painiketaulusi. Valitse
Tacteo-konfiguraattorissa haluamasi painiketaulu, väri sekä tarvittavat symbolit ja tekstit.

Virtapainike

Musta lasi

Valkoinen lasi

Puhallin

—
Esimerkki: hotellissa
käytettävä painiketaulu
Valot

Älä häiritse
valaistus

ON/OFF

puhallin

älä häiritse

Haluttu
lämpötila

Yksikkö

Siivous

Valot
kylpyhuone

siivous

Miinus-painike

Plus-painike

—
Rajattomat mahdollisuudet – Tacteo-konfiguraattorilla voit valita eri
toiminnoille omat tekstit,
värit ja kuvakkeet.

Säätöpainike
ON/OFF

Toiminnot
himmennys

kaihtimet

Säätöpainike
kattovalo

Vapaasti muokattava
teksti

TUOTTEET
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Painiketaulu: yksi painike
—
Painiketaulut, joissa
on paikka yhdelle
toiminnolle.

86 × 86
TB/U1.1.1-CG
28 146 33

86 × 115
TB/U1.2.1-CG
28 146 46

115 × 86
TB/U1.3.1-CG
28 146 52

Painiketaulu: kaksi painiketta
—
Painiketaulut, joissa
on paikat kahdelle
toiminnolle.

86 × 86
TB/U2.4.1-CG
28 146 34

86 × 86
TB/U2.5.1-CG
28 146 39

86 × 115
TB/U2.7.1-CG
28 146 47

115 × 86
TB/U2.8.1-CG
28 146 53

86 × 115
TB/U4.8.1-CG
2814654

115 × 86
TB/U4.7.1-CG
28 146 48

Painiketaulu: neljä painiketta
—
Painiketaulut, joissa
on paikat neljälle
toiminnolle.

86 × 86
TB/U4.4.1-CG
28 146 35

86 × 86
TB/U4.5.1-CG
28 146 40
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Painiketaulu: kuusi painiketta
—
Painiketaulut, joissa
on paikat kuudelle
toiminnolle.

86 × 86
TB/U6.4.1-CG
28 146 36

86 × 86
TB/U6.5.1-CG
28 146 41

86 × 115
TB/U6.8.1-CG
28 146 55

Painiketaulu: kaksitoista painiketta
—
Painiketaulut, joissa
on paikat kahdelletoista toiminnolle.

86 × 157
TB/U12.7.1-CG
28 146 42

157 × 86
TB/U12.8.1-CG
28 146 37

Painiketaulu: neljä painiketta ja huonetermostaatti
—
Painiketaulussa on
huonetermostaatti ja
paikka neljälle muulle
toiminnolle. Huonetermostaatissa on
plus- ja miinus-vakiopainikkeet, ja siihen
voi lisäksi valita kaksi
toimintopainiketta
huonelämpötilan
säädön kategoriasta.

86 × 157
TBR/U4.7.1-CG
28 146 43

157 × 86
TBR/U4.8.1-CG
28 146 38

115 × 86
TB/U6.7.1-CG
28 146 49

TUOTTEET
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Huonetermostaatti
—
Huonetermostaatissa on
plus- ja miinus-vakiopainikkeet, ja siihen
voi lisäksi valita kaksi
toimintopainiketta
huonelämpötilan
säädön kategoriasta.

86 × 86
TR/U.1.1-CG
28 146 45

86 × 115
TR/U.3.1-CG
28 146 57

115 × 86
TR/U.2.1-CG
28 146 51

86 × 115
TBW/U.3.1-CG
28 146 56

115 × 86
TBW/U.2.1-CG
28 146 50

Liiketunnistin 180°
—
Erikokoiset liiketunnistimet.

86 × 86
TBW/U.1.1-CG
28 146 44

—
ABB Oy
Domestic Sales
Puhelin: 010 22 11
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