—
ABB-tacteo &
Οθόνες αφής
Touch & Enjoy KNX!

• Γυάλινοι διακόπτες αφής
• Access control δωματίων για έξυπνα
ξενοδοχεία
• Εντυπωσιακά λεπτός σχεδιασμός
• Οθόνες αφής κεντρικού ελέγχου &
οπτικοποίησης

—
Enjoy Automation. Enjoy KNX
Ένα άγγιγμα αρκεί για να
αλλάξετε διάθεση!
Νέοι διακόπτες και οθόνες
αφής KNX.
Διαμορφώστε τους με το δικό σας
στυλ και αισθητική, για το σπίτι,
το γραφείο ή το έξυπνο ξενοδοχείο
σας.
—
abb.com/tacteo

—
Περιεχόμενα

004 – 005	Γυάλινοι διακόπτες αφής
006 – 007	Διαμορφώστε τους
διακόπτες σας
008 – 009

Τι προσφέρουμε με μια ματιά

016 – 017

Τιμοκατάλογος ABB-tacteo

020 – 025

Οθόνες αφής &
ABB-ControlTouch

026

Τιμοκατάλογος Οθονών αφής &
μονάδων οπτικοποίησης
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—
Design που μαγνητίζει
Άγγιγμα υψηλής τεχνολογίας
Οι νέοι γυάλινοι διακόπτες αφής ABB-tacteo® KNX συνδυάζουν λειτουργικότητα &
μοναδικό προσωποποιημένο σχεδιασμό.
Διαθέτουν λειτουργία ελέγχου πρόσβασης (access control) σε "έξυπνα" δωμάτια
ξενοδοχείων.
Απολαύστε στο σπίτι σας την μοναδικότητα των νέων διακοπτών αφής ABB-tacteo®.

Ποια λειτουργία χρειάζονται τα
δωμάτια του ξενοδοχείου σας;
Επιλέξτε τα σύμβολα που
επιθυμείτε να έχουν οι
διακόπτες μέσω της εφαρμογής
διαμόρφωσης (configurator)
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—
Έξυπνοι διακόπτες που
προσαρμόζονται στις ανάγκες
σας
Η νέα σειρά γυάλινων διακοπτών αφής
ABB-tacteo® με πρωτόκολλο επικοινωνίας KNX,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή
‘’έξυπνου κτιρίου’’. Έχουν τη δυνατότητα να
παραμετροποιηθούν με σύμβολα που
περιγράφουν τη λειτουργία που πρόκειται να
εκτελέσει το συγκεκριμένο πλήκτρο του
διακόπτη ή ακόμα και με κείμενα που
περιγράφουν τη λειτουργία αυτή (π.χ.
Ανεμιστήρας, Φως μπάνιου, κ.α.) που βοηθούν και
καθοδηγούν τον χρήστη κυρίως σε εφαρμογές
που απαιτείται σύντομη παραμονή σε ένα χώρο
όπως π.χ. δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, κ.α.
Με τους ABB-tacteo® KNX μπορείτε να εκτελέσετε
λειτουργίες ελέγχου φωτισμού (on/off, dimming),
σεναρίων, ελέγχου ρολών και θέρμανσης,
ανάγνωσης κάρτας για έλεγχο πρόσβασης αλλά
και έλεγχο οποιασδήποτε λειτουργίας επιθυμείτε
(media, σενάρια, κ.α.).

Είστε αρχιτέκτονας ή system integrator που
σχεδιάζετε ένα κτίριο που θα προσφέρει μέγιστη
λειτουργικότητα, προσωποποιημένη στις
ανάγκες σας; Επιθυμείτε ένα σύγχρονο σπίτι που
έχει την προσωπική σας σχεδιαστική νότα;
Προσαρμόστε τους διακόπτες ABB-tacteo® KNX
όπως θέλετε με την εφαρμογή διαμόρφωσης
(configurator tool).
Ο αριθμός των λειτουργιών που θα εκτελεί ο κάθε
διακόπτης μεταβάλλεται και μπορεί να
προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις
επιθυμίες σας.

Σύμβολα λειτουργιών για το σπίτι
ή το κτίριο και για κάθε εφαρμογή
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—
Ένας έξυπνος διακόπτης
Για κάθε ανάγκη σας

—
Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός
προσαρμόζεται στο περιβάλλον
σας, μαγνητίζοντας όλα τα
βλέματα.

Επίπεδος σχεδιασμός με προστασία από κλοπή
Ένας μοναδικός επίπεδος αισθητήρας KNX χωρίς
πλαίσιο με πάχος 9,5 mm σχεδόν εφάπτεται
στον τοίχο και συνδυάζεται αρμονικά σε
οποιοδήποτε αρχιτεκτονική και διακόσμιση.
Διαθέτουν προαιρετικά ειδική κατασκευή που
τους προστατεύει από κλοπή ή
αποσυναρμολόγηση.
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—
Ασφάλεια & έλεγχος πρόσβασης
σε δωμάτια ξενοδοχείων
Access control
Η σειρά ABB-tacteo® KNX διαθέτει
καρταναγνώστες και καρτοθήκες προσφέροντας
δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε δωμάτια
ξενοδοχείων. Διαθέτουν δυνατότητα
επικοινωνίας με τη reception του ξενοδοχείου,
λειτουργίες Make-up-Room και
Do-not-Distrurb επάνω στον διακόπτη με
ενδεικτικά LED ενημέρωσης του προσωπικού
καθαρισμού και δυνατότητα custom επιλογής
συμβόλων και κειμένων που θα καθοδηγούν τον
επισκέπτη στις λειτουργίες που θα εκτελεί ο
διακόπτης.

—
Χωρητικοί διακόπτες αφής που
αντιδρούν χωρίς επαφή!
Διαισθητική λειτουργία
Οι χωρητικοί γυάλινοι διακόπτες αντιδρούν
χωρίς καμία επαφή. Απλά κουνώντας το χέρι σας
μπροστά από τα πλήκτρα η λειτουργία του
διακόπτη ενεργοποιείται αυτόματα. Αγγίζοντας
τον διακόπτη με ολόκληρη την παλάμη του
χεριού σας ενεργοποιείται μια λειτουργία
σενάριο – όπως π.χ. "ενεργοποίηση φωτισμού"
που απενεργοποιείται εύκολα με το πάτημα ενός
πλήκτρου.
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—
Μοναδικό design στα μέτρα σας
Κάθε διακόπτης έχει τη δική σας
σφραγίδα

—
Σχεδιάστε τον διακόπτη σας
ABB-tacteo® μέσω εφαρμογής
διαμόρφωσης (configurator)
Μια ειδική εφαρμογή της ABB που σας επιτρέπει
να επιλέγετε online τα σύμβολα και τα κείμενα
που θα έχει το κάθε πλήκτρο του διακόπτη.
Επισκεφτείτε το portal my ABB Living Space® ή
τον σύνδεσμο: https://tacteo-configurator.eu.
mybuildings.abb.com/

—
Διαμορφώστε σύμβολα &
κείμενα λειτουργίας
Σε αυτό το στάδιο έχετε την ευκαιρία να
διαμορφώσετε τον διακόπτη σας όπως σας
αρέσει. Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε
υποστήριξη, ανατρέξτε στην ενότητα
"This is how it works", για online βοήθεια.

Βρείτε εδώ την online εφαρμογή ABB-tacteo® configurator
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—
Αποθηκεύστε τον
διακόπτη σας

—
Προσθέστε στο καλάθι
όλους τους διακόπτες σας

—
Προχωρήστε σε
παραγγελία

Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία
και διαμόρφωση του διακόπτη σας
μπορείτε να τον αποθηκεύσετε online.
Κατά την αποθήκευση, το σχέδιο που
έχετε κάνει θα πάρει ένα μοναδικό
διακριτικό αριθμό (ID) που θα
χρησιμεύσει μετέπειτα στην
παραγγελία του.

Αφού έχετε ολοκληρώσει την
επεξεργασία όλων των διακοπτών του
project σας, προσθέστε τους στη
λίστα υλικών (list of parts) έτσι ώστε
να μπορέσετε να τους εξάγετε σε
μορφή excel ή pdf μαζί με τους
μοναδικούς ID αριθμούς.

Παραδίδοντας τη λίστα υλικών σε
έναν συνεργάτη της ABB Α.Ε. μπορείτε
να ολοκληρώσετε την παραγγελία
των διακοπτών που έχετε οι ίδιοι
δημιουργήσει.
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—
Επισκόπηση της σειράς
Μεγέθη διακοπτών και δυνατότητες
διαμόρφωσης
—
Συσκευές, σύμβολα και περιγραφές
Επιλέξτε τον διακόπτη (αισθητήρα) που ταιριάζει στην εφαρμογή σας από τις διαθέσιμες εκδόσεις
και προσθέστε του σύμβολα και περιγραφές των λειτουργιών.
—
Χρωματικές επιλογές

Μαύρο γυαλί

Λευκό γυαλί

—
Τυπική διαμόρφωση με όλες τις λειτουργίες ενός διακόπτη στο εσωτερικό δωματίου ξενοδοχείου
On-off

Ανεμιστήρας

Φωτισμός

Do not disturb
floor

ON/OFF

fan

privacy

Επιθυμητή
θερμοκρασία

Οθόνη

Φωτισμός

Make up room
bathroom

service

Μείωση

Αύξηση

—
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των ABB-tacteo® έχετε απεριόριστες
επιλογές διαμόρφωσης των διακοπτών σας.

Έλεγχος λειτουργίας
ON/OFF

Λειτουργία
dim light

blinds

Έλεγχος λειτουργίας
ceiling lamp

Κείμενο που διαμορφώνεται ελεύθερα από τον χρήστη
στη φάση της διαμόρφωσης και παραγγελίας
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—
Διακόπτες tacteo

—
Διακόπτης ενός συμβόλου
Διαθέσιμα μεγέθη διακοπτών με ένα μπουτόν ελέγχου

86 × 86
TB/U1.1.1-CG

115 × 86
TB/U1.3.1-CG

86 × 115
TB/U1.2.1-CG

—
Διακόπτης δύο συμβόλων
Διαθέσιμα μεγέθη διακοπτών με έως και δύο μπουτόν ελέγχου

86 × 86
TB/U2.4.1-CG

86 × 86
TB/U2.5.1-CG

86 × 115
TB/U2.7.1-CG

115 × 86
TB/U2.8.1-CG

—
Διακόπτης τεσσάρων συμβόλων
Διαθέσιμα μεγέθη διακοπτών με έως και τέσσερα μπουτόν ελέγχου

86 × 86
TB/U4.4.1-CG

86 × 115
TB/U4.8.1-CG

115 × 86
TB/U4.7.1-CG
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—
Διακόπτες, Θερμοστάτες, Ανιχνευτές

—
Διακόπτης έξι συμβόλων
Διαθέσιμα μεγέθη διακοπτών με έως και έξι μπουτόν ελέγχου

86 × 86
TB/U6.4.1-CG

86 × 86
TB/U6.5.1-CG

86 × 115
TB/U6.8.1-CG

115 × 86
TB/U6.7.1-CG

—
Διακόπτης δώδεκα συμβόλων
Διαθέσιμα μεγέθη διακοπτών με έως και δώδεκα μπουτόν ελέγχου

86 × 157
TB/U12.7.1-CG

157 × 86
TB/U12.8.1-CG

—
Διακόπτης τεσσάρων συμβόλων με θερμοστάτη
Διαθέσιμα μεγέθη διακοπτών με έως και τέσσερα μπουτόν ελέγχου και επιπλέον θερμοστάτη με
πλήκτρα επιλογής επιθυμητής θερμοκρασίας και οθόνη

86 × 157
TBR/U4.7.1-CG

157 × 86
TBR/U4.8.1-CG
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—
Θερμοστάτης χώρου
Θερμοστάτης χώρου με πλήκτρα επιλογής επιθυμητής θερμοκρασίας και οθόνη. Διαθέτουν και δύο
επιπλέον πλήκτρα για ελεύθερη διαμόρφωση λειτουργιών

86 × 86
TR/U.1.1-CG

86 × 115
TR/U.3.1-CG

115 × 86
TR/U.2.1-CG

—
Ανιχνευτής κίνησης 1800
Ανιχνευτής κίνησης με εύρος ανίχνευσης 180 μοιρών (τοποθέτηση σε χωνευτό κουτί διακόπτη)

86 × 86
TBW/U.1.1-CG

86 × 115
TBW/U.3.1-CG

115 × 86
TBW/U.2.1-CG

—
Εξωτερική μονάδα πληροφοριών δωματίου ξενοδοχείου
Μονάδα οπτικών ενδείξεων που τοποθετείται εξωτερικά ενός δωματίου ξενοδοχείου με λειτουργίες: Makeup-Room, Do-not-Disturb, Κλήση

86 × 86
TA/U3.1.1-CG

86 × 115
TA/U3.3.1-CG

115 × 86
TA/U3.2.1-CG
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—
Καρταναγνώστες, Καρτοθήκες, Διακόπτες

—
Καρταναγνώστης (access control)
Καρταναγνώστης που τοποθετείται εξωτερικά των δωματίων του ξενοδοχείου με επιπλέον οπτικές
ενδείξεις λειτουργιών: Make-up-Room, Do-not-Disturb, Κλήση

86 × 86
TLM/U.1.1-CG

86 × 115
TLM/U.3.1-CG

115 × 86
TLM/U.2.1-CG

—
Καρτοθήκη (access control)
Καρτοθήκη που τοποθετείται εσωτερικά των δωματίων του ξενοδοχείου με επιπλέον μπουτόν ελέγχου
στην εξωτερική μονάδα των λειτουργιών: Make-up-Room, Do-not-Disturb

86 × 86
TKK/U.1.1-CG

115 × 86
TKK/U.2.1-CG

—
Καρτοθήκη universal (access control)
Καρτοθήκη universal που τοποθετείται εσωτερικά των δωματίων του ξενοδοχείου με επιπλέον μπουτόν
ελέγχου στην εξωτερική μονάδα των λειτουργιών: Make-up-Room, Do-not-Disturb

86 × 86
TKM/U.1.1-CG

115 × 86
TKM/U.2.1-CG
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—
Εξωτερική μονάδα πληροφοριών δωματίου ξενοδοχείου με ένδειξη αριθμού δωματίου
Μονάδα οπτικών ενδείξεων που τοποθετείται εξωτερικά των δωματίων του ξενοδοχείου με επιπλέον
λειτουργίες: Make-up-Room, Do-not-Disturb, Κλήση και αριθμό δωματίου σε ψηφιακή οθόνη

86 × 157
TSN/U.2.1-CG

—
Καρταναγνώστης δωματίου ξενοδοχείου με αριθμό δωματίου
Καρταναγνώστης που τοποθετείται εξωτερικά των δωματίων του ξενοδοχείου με επιπλέον οπτικές
ενδείξεις λειτουργιών: Make-up-Room, Do-not-Disturb, Κλήση και αριθμό δωματίου σε ψηφιακή οθόνη

86 × 157
TSM/U.2.1-CG
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—
Τιμοκατάλογος

Λειτουργία

TB/U1.1.1-CG

Διακόπτης
1 πλήκτρου

1

TB/U2.5.1-CG

TB/U2.4.1-CG

TB/U2.7.1-CG

TB/U2.8.1-CG

TB/U4.4.1-CG

Τύπος

Κωδικός παραγγελίας

Τιμή
τιμ/γου
(€)

86 × 86

TB/U1.1.1-CG

2CKA006300A1538

237,13

115 × 86

TB/U1.3.1-CG

2CKA006300A1590

237,13

86 × 115

TB/U1.2.1-CG

2CKA006300A1578

237,13

86 × 86

TB/U2.4.1-CG

2CKA006300A1539

259,19

86 × 86

TB/U2.5.1-CG

2CKA006300A1540

259,19

Διακόπτης
2 πλήκτρων

86 × 115

TB/U2.7.1-CG

2CKA006300A1580

259,19

2

115 × 86

TB/U2.8.1-CG

2CKA006300A1579

259,19

86 × 86

TB/U4.4.1-CG

2CKA006300A1541

303,31

86 × 115

TB/U4.8.1-CG

2CKA006300A1593

303,31

115 × 86

TB/U4.7.1-CG

2CKA006300A1581

303,31

86 × 86

TB/U6.4.1-CG

2CKA006300A1542

347,13

86 × 86

TB/U6.5.1-CG

2CKA006300A1602

347,13

86 × 115

TB/U6.8.1-CG

2CKA006300A1594

347,13

115 × 86

TB/U6.7.1-CG

2CKA006300A1582

347,13

86 × 157

TB/U12.7.1-CG

2CKA006300A1543

419,12

157 × 86

TB/U12.8.1-CG

2CKA006300A1544

419,12

86 × 157

TBR/U4.7.1-CG

2CKA006300A1545

496,32

157 × 86

TBR/U4.8.1-CG

2CKA006300A1546

496,32

86 × 86

TR/U.1.1-CG

2CKA006300A1547

330,88

86 × 115

TR/U.3.1-CG

2CKA006300A1595

330,88

115 × 86

TR/ U.2.1-CG

2CKA006300A1583

330,88

TB/U4.8.1-CG

Διακόπτης
4 πλήκτρων

TB/U4.7.1-CG

4

TB/U6.5.1-CG

TB/U6.4.1-CG

TB/U6.8.1-CG

TB/U6.7.1-CG

TB/U12.7.1-CG

TBR/U4.7.1-CG

TR/U.2.1-CG

Διαστάσεις
(mm)

TB/U1.3.1-CG

TB/U1.2.1-CG

TR/U.1.1-CG

Αριθμός ελεύθερα
προγραμματιζόμενων
πλήκτρων

Διακόπτης
6 πλήκτρων

TB/U12.8.1-CG

Διακόπτης
12 πλήκτρων

TBR/U4.8.1-CG

Διακόπτης
4 πλήκτρων &
θερμοστάτης

6

12

4

TR/U.3.1-CG

Θερμοστάτης
χώρου

-
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Λειτουργία

TBW/U.1.1-CG

Διαστάσεις
(mm)

Τύπος

Κωδικός παραγγελίας

Τιμή
τιμ/γου
(€)

86 × 86

TBW/U.1.1-CG

2CKA006300A1548

231,62

86 × 115

TBW/U.3.1-CG

2CKA006300A1596

231,62

115 × 86

TBW/U.2.1-CG

2CKA006300A1584

231,62

86 × 86

TA/U3.1.1-CG

2CKA006300A1549

275,74

86 × 115

TA/U3.3.1-CG

2CKA006300A1597

275,74

TBW/U.3.1-CG

Ανιχνευτής
κίνησης 180 0

TBW/U.2.1-CG

TA/U3.1.1-CG

Αριθμός ελεύθερα
προγραμματιζόμενων
πλήκτρων

-

TA/U3.3.1-CG

TA/U3.2.1-CG

Εξωτερική
μονάδα
δωματίου
ξενοδοχείου

-

115 × 86

TA/U3.2.1-CG

2CKA006300A1585

275,74

TSN/U.2.1-CG

Εξωτερική
μονάδα
πληροφοριών με
ένδειξη αριθμού
δωματίου
ξενοδοχείου

-

86 × 157

TSN/U.2.1-CG

2CKA006300A1603

397,06

86 × 86

TLM/U.1.1-CG

2CKA006300A1550

347,43

86 × 115

TLM/U.3.1-CG

2CKA006300A1599

347,43

115 × 86

TLM/U.2.1-CG

2CKA006300A1587

242,65

86 × 86

TKK/U.1.1-CG

2CKA006300A1552

347,43

115 × 86

TLM/U.2.1-CG

2CKA006300A1588

347,43

86 × 86

TKM/U.1.1-CG

2CKA006300A1553

347,43

115 × 86

TKM/U.2.1-CG

2CKA006300A1589

347,43

86 × 157

TSM/U.2.1-CG

2CKA006300A1555

419,12

Access control

TLM/U.1.1-CG

TLM/U.3.1-CG

TLM/U.2.1-CG

Καρταναγνώστης
δωματίου
ξενοδοχείου

TKK/U.1.1-CG

TKK/U.2.1-CG

Καρτοθήκη
δωματίου
ξενοδοχείου

TKM/U.2.1-CG

Καρτοθήκη
universal

TKM/U.1.1-CG

TSM/U.2.1-CG

Καρταναγνώστης
ξενοδοχείου με
αριθμό δωματίου

-

-

-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Η διαμόρφωση των διακοπτών καθώς και το χρώμα του διακόπτη (μαύρο ή λευκό) είναι δωρεάν. Τοποθετήστε όποια σύμβολα επιθυμείτε στην online εφαρμογή
διαμόρφωσης των ABB-tacteo.
- Πριν την παραγγελία οποιουδήποτε διακόπτη ABB-tecteo θα πρέπει μέσω του online εργαλείου διαμόρφωσης των διακοπτών (configurator), να κάνετε την
παραμετροποίηση του διακόπτη στα μέτρα σας. Εκεί θα επιλέξετε το χρώμα του, τα σύμβολα που θα έχει σε κάθε μπουτόν λειτουργίας και τα ενδεικτικά κείμενα που θα
τον συνοδεύουν καθώς και κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες ανάλογα με τον τύπο του διακόπτη που θα διαμορφώσετε. Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης
και την προσθήκη στο καλάθι του σχεδίου που έχετε φτιάξει θα προκύψει ένας μοναδικός κωδικός ID του προϊόντος αυτού, που θα πρέπει να δοθεί στον συνεργάτη της
ABB μαζί με τον κωδικό από τον παραπάνω πίνακα για να ολοκληρωθεί η παραγγελία.
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—
Nέα ποιότητα ζωής με μια νότα
άνεσης και ξεχωριστού design
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—
ABB-SmartTouch®
Μοντέρνα και εντυπωσιακή οθόνη - ο νέος τρόπος με τον οποίο
μπορεί να ελέγχεται κεντρικά κάθε σύγχρονο κτίριο ή κατοικία.
Όλες οι λειτουργίες του γραφείου σας, της κατοικίας ή του
επαγγελματικού σας χώρου μπορούν να συγκεντρωθούν στη νέα
έξυπνη οθόνη ABB-SmartTouch® για να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο
εύκολα από ένα σημείο, αλλά και για να γνωρίζετε τι συμβαίνει
παντού, με μια ματιά.

—
Έχετε αναμμένα τα φώτα στο υπνοδωμάτιο ή τον κήπο;
Εύκολα με μια ματιά στη οθόνη έχετε πλήρη εικόνα.
Ξεχάσατε αναμμένο το θερμοσίφωνα;
Εύκολα μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε ή να ορίσετε να κλείνει
αυτόματα μετά από όση ώρα επιθυμείτε.
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—
01 ABB-SmartTouch®,
μαύρο γυαλί
—
02 ABB-SmartTouch®,
λευκό γυαλί
—
03 ABB-Welcome
εξωτερική μονάδα
εικόνας/ήχου,
1 μπουτόν κλήσης,
ανοξείδωτο ατσάλι.
Επικοινωνία απευθείας
με την οθόνη
Busch-SmartTouch®

Μια συσκευή για δύο συστήματα
(KNX & Welcome)
Η νέα οθόνη αφής 7" ABB-SmartTouch®, διαθέτει
δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας με το
πρωτόκολλο αυτοματισμού KNX και με το
πρωτόκολλο του συστήματος ABB-Welcome για
τον έλεγχο της εισόδου. Με αυτό τον τρόπο από
την οθόνη ελέγχονται χωρίς τη χρήση άλλων
εξαρτημάτων, ταυτόχρονα όλες οι λειτουργίες
αυτοματισμού αλλά και η επικοινωνία με την
εξώθυρα.
Η έγχρωμη οθόνη αφής με διαγώνιο 17,78 cm (7")
σε αναλογία οθόνης 16:9, προσφέρει εικόνα
υψηλής ανάλυσης από την εξωτερική
μπουτονιέρα του συστήματος ελέγχου της
εισόδου ABB Welcome.
Διατίθεται σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς σε
μαύρο και λευκό γυαλί που εντυπωσιάζει.

Χαρακτηριστικά
• Χωρητική οθόνη αφής που υποστηρίζει
λειτουργίες swiping
• Μέχρι 30 σελίδες με 480 στοιχεία ελέγχου
• 30 λογικές λειτουργίες
• 80 μηνύματα σφάλματος και alarm τα οποία
μπορούν να αποθηκευτούν σε λίστα και να
εξαχθούν
• Μέχρι και 30 ημερήσια χρονοπρογράμματα
(αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
σε προκαθορισμένη ώρα)
• Μια αγαπημένη σελίδα με 16 αγαπημένα
στοιχεία ελέγχου (π.χ. λειτουργίες που
χρησιμοποιούνται συχνότερα - φωτισμός
διαδρόμου, σενάριο καλοσωρίσματος, κ.α.)
• Εσωτερική μονάδα για επικοινωνία με εξώθυρα
(εικόνα από την μπουτονιέρα στην εξώθυρα
για τον έλεγχο εισόδου)
• Προσομοίωση παρουσίας σε περίπτωση
μακροχρόνιας απουσίας από το χώρο

Διαισθητική λειτουργία για μεγαλύτερη άνεση
και ευκολία
Με την χωρητική οθόνη υψηλής ευκρίνειας,
η ABB-SmartTouch® είναι τόσο εύκολη στη
λειτουργία της, σα να έχετε στα χέρια σας ένα
smartphone ή tablet. Με τα εικονίδια
λειτουργιών που διαθέτει, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την εύκολη πλοήγηση και
έλεγχο όλων των φωτιστικών σωμάτων του
κτιρίου αλλά και για τον έλεγχο των ρολών, των
περσίδων και της θέρμανσης. Ο ενσωματωμένος
θερμοστάτης φροντίζει να υπάρχει η σωστή
θερμοκρασία σε κάθε χώρο.
Κάντε την καθημερινότητά σας ασφαλέστερη
και πιο ευχάριστη εξοικονομώντας ενέργεια με
τις λειτουργίες αυτόματων σεναρίων.

—
01

—
02

—
03
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—
ΑΒΒ-ComfortTouch®
Έγχρωμη οθόνη αφής που
εντυπωσιάζει
Το σύστημα ΑΒΒ i-bus® KNX αποτελεί τη βάση για τον
ολοκληρωμένο έλεγχο κάθε σύγχρονης εγκατάστασης. Η κεντρική
ιδέα της "έξυπνης κατοικίας", βρίσκεται στον ολιστικό έλεγχο και
αυτοματισμό των λειτουργιών.
—
01 Οθόνη
ComfortTouch® 9"
Μαύρο γυαλί
—
02 Οθόνη
ComfortTouch® 9"
Λευκό γυαλί
—
03 Οθόνη
ComfortTouch® 12,1"
Μαύρο γυαλί
—
04 Οθόνη
ComfortTouch® 12,1"
Λευκό γυαλί

Ο συνδυαστικός έλεγχος του φωτισμού, της
θέρμανσης, της ψύξης αλλά και των μηχανισμών
σκίασης σε ένα συνολικό σύστημα αυτοματισμού,
οδηγεί σε μεγαλύτερες συνθήκες άνεσης για
τον χρήστη, αφού τα πάντα ενεργοποιούνται
και ελέγχονται αυτόματα. Επιπλέον αφού
κάθε λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο όταν
είναι πραγματικά απαραίτητο, επιτυγχάνεται
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Με τη νέα οθόνη αφής ABB-ComfortTouch® 12",
οι δυνατότητες ελέγχου είναι πραγματικά
απεριόριστες. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του φωτισμού οποιουδήποτε δωματίου από
ένα κεντρικό σημείο, ρύθμιση φωτεινότητας,
ενεργοποίηση σεναρίων για την παρακολούθηση
μιας ταινίας ή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα,
τοπικός ή κεντρικός έλεγχος των μηχανισμών
σκίασης της κατοικίας ή έλεγχος της
θερμοκρασίας. Τα πάντα διαθέσιμα με μια ματιά
στη νέα οθόνη αφής 12".
Εκτός όμως από τις βασικές λειτουργίες οικιακού
αυτοματισμού, η οθόνη ABB-ComfortTouch®,
προσφέρει πολλές ακόμα δυνατότητες στο
χρήστη, καθώς περιλαμβάνει ενσωματωμένο
media player για αναπαραγωγή μουσικής και
video. Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική σε
οποιοδήποτε χώρο, διαβάστε τα email σας ή
σερφάρετε στο internet για να ενημερωθείτε για
τα τελευταία νέρα της ημέρας.
Οθόνη ComfortTouch® 12,1"
Aπόλυτος έλεγχος με ένα απλό άγγιγμα
• Εντυπωσιακή σχεδίαση με οθόνη 12,1" σε
μαύρο και αμμοβολισμένο λευκό γυαλί
• Απομακρυσμένος έλεγχος της οθόνης μέσω
εφαρμογών (apps) για tablet & smartphones
(λειτουργικό iOS & andoid)

—
01

—
02

—
03

• Υψηλή αίσθηση ασφάλειας. Προβολή εικόνας
από εξωτερικές κάμερες στην οθόνη
ComfortTouch
• Ενσωμάτωση οθόνης ComfortTouch σε
σύστημα συναγερμού ΑΒΒ i-bus® KNX
• Βραβείο σχεδιασμού reddot design award 2013
• Σχεδιάστε τις σελίδες πλοήγησης της οθόνης
ανάλογα με το προσωπικό σας στυλ (επιλέξτε
τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, τα χρώματα
που σας αρέσουν κ.α.)
• Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική από το
ενσωματωμένο Media player

Light

Blinds

Heating
Scene

Τα χρώματα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη
Ένας μοναδικός ξεχωριστός χρωματικός κώδικας
που επιτρέπει σε κάθε χρήστη με μια ματιά, να
γνωρίζει ποια λειτουργία ενεργοποιεί.
Τα πλήκτρα των διακοπτών KNX, φωτίζονται με το
κατάλληλο χρώμα, ανάλογα με τη λειτουργία που
εκτελούν:
• Κίτρινο για έλεγχο φωτισμού.
• Μπλε για έλεγχο μηχανισμών σκίασης.
• Μωβ για έλεγχο σεναρίων.
• Πορτοκαλί για έλεγχο κλιματισμού.

—
04
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—
Η νέα οθόνη αφής 9" και 12"
ABB-ComfortTouch® είναι το μέσο
διασύνδεσης δύο κόσμων,
του συστήματος αυτοματισμού
κτιρίων KNX και του συστήματος home
entertainment με την ενσωμάτωση του
Sonos στις διαθέσιμες λειτουργίες.

—
Το Sonos είναι μία ασύρματη (Wi-Fi)
πλατφόρμα πολυζωνικού ήχου για
αναπαραγωγή της ψηφιακής μας
βιβλιοθήκης καθώς και για υπηρεσίες
όπως Apple Music, Spotify, TuneIn,
Napster κλπ.

—
01 Busch-ComfortTouch®
Απόλυτος έλεγχος
όλων των λειτουργιών
της κατοικίας μέσω
εφαρμογής (app)
—
02 Το Sonos
υποστηρίζεται και
από τη νέα μονάδα
οπτικοποίησης
6136/APP-500

—
01

—
02
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—
ABB-ControlTouch®
Το smartphone, το tablet, το smart watch ή ο προσωπικός σας
υπολογιστής (PC) μετατρέπονται σε πρακτικά τηλεχειριστήρια του
αυτοματισμού του κτιρίου ή της κατοικίας σας χάρη στη μονάδα
ABB-ControlTouch®.
Συνδέστε την KNX εγκατάστασή σας με το δίκτυο IP και ελέγξτε
εύκολα από παντού όλες τις λειτουργίες του κτιρίου.
Κατεβάστε την εφαρμογή τηλεχειρισμού στη
συσκευή σας (διατίθεται εφαρμογή για iOS και
Android) και απολαύστε ευκολία και απόλυτη
αίσθηση ελευθερίας. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της
μονάδας οπτικοποίησης ABB-ControlTouch® και
η παραμετροποίησή της μέσω του cloud portal
MyBuildings της ABB.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση του κτιρίου ή
προσθήκη/επέκταση λειτουργιών μπορεί
εύκολα να ενσωματωθεί στη μονάδα
ABB-ControlTouch® διασφαλίζοντας τη
λειτουργικότητα της εγκατάστασής σας στο
μέλλον.

Επιπλέον μέσω της πρόσβασης στο cloud portal
MyBuildings είναι πολύ εύκολο να χειριστείτε
την εγκατάσταση από οποιοδήποτε μέρος του
πλανήτη και αν βρίσκεστε (εξωτερική πρόσβαση
στο σύστημα KNX εξ αποστάσεως ή σε μια
υπηρεσία ειδοποίησης).
Είτε πρόκειται για κατοικίες ή για χώρους
εργασίας η μονάδα ABB-ControlTouch® ελέγχει
έξυπνα τον αυτοματισμό του κτιρίου είτε
βρίσκεστε στη χώρα ή ενώ ταξιδεύετε. Με την
μονάδα ABB-ControlTouch® έχετε πλήρη
πρόσβαση ανά πάσα στιγμή από παντού!
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MyBuildings portal
Sonos

Ιστοσελίδες
(πλοήγηση)

IP Κάμερες

Γραφήματα

Προσομοίωση
παρουσίας

Busch-ControlTouch® KNX

E-mail

Σενάρια

Χρονοπρογράμματα

Philips Hue / RGB

—
Χαρακτηριστικά
• Πρόσβαση εξ αποστάσεως στον αυτοματισμό
του έξυπνου KNX κτιρίου
• Εύκολη δημιουργία μεμονωμένων σεναρίων
λειτουργίας
• Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης (με λειτουργία
astro) για εκτέλεση χρονοπρογραμμάτων
• Ενσωματωμένος επεξεργαστής λογικής
• Εγγραφή και εμφάνιση διαγραμμάτων
• Σύνδεση με Sonos και Philips Hue
• Σύνδεση κάμερας IP με πρωτόκολλο MJPEG
• Μηνύματα alarm μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και/ή notifications
• iOS widget για γρήγορη πρόσβαση από
smartphone

Ειδοποιήσεις
μηνύματα
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—
KNX
Τέσσερις έξυπνες συσκευές
Απεριόριστες δυνατότητες

—
6136/07-xx-500

Τύπος

—
8136/09-xx-500

—
8136/12-xx-500

—
6136/APP-500

ABB-SmartTouch®

ABB-ComfortTouch®

ABB-ComfortTouch®

ABB-ControlTouch®

6136/07-xx-500

8136/09-xx-500

8136/12-xx-500

6136/APP-500

7"

9"

12"

–

480

∞

∞

∞

Διάσταση οθόνης
Στοιχεία ελέγχου KNX
Σελίδες

30

∞

∞

∞

Μηνύματα alarm

80

300

300

∞

x

✓

✓

Ειδοποιήσεις μέσω
e-mail
Ειδοποιήσεις

x

x

x

✓
✓

Μονάδα ελέγχου alarm

x

Σύνδεση LAN

x

✓
✓

✓
✓

✓

20 objects

20 objects

20 objects

∞

100

64

64

∞
200 & scripts

Εξομοίωση παρουσίας
Σενάρια
Λειτουργίες λογικής

x

30

200

200

Ενσωματωμένος
θερμοστάτης

1

30

30

x

Στοιχεία ελέγχου RGB

✓

✓

✓

✓

Χρονοπρογράμματα

30

200

200

∞

Απευθείας μέσω
2 καλωδίων bus

Μέσω μονάδας
IP Gateway

Μέσω μονάδας
IP Gateway

x

Σελίδα με αγαπημένες
λειτουργίες

✓

x

x

x

Έλεγχος μέσω
εφαρμογής (app) σε
smartphone ή tablet

x

✓

✓

Σύνδεση με
ABB-Welcome

x

x

x

✓
✓

20 - 30 V DC

110 - 230 V AC

110 - 230 V AC

5 - 36 V DC

Capacitive

Capacitive

Capacitive

–

Γυαλί

Γυαλί

Γυαλί

–

1024 x 600

800 x 480

1280 x 800

–

82288 (Λευκό)

74608 (Λευκό γυαλί)

74991 (Λευκό γυαλί)

700080 (Μαύρο)

74990 (Μαύρο γυαλί)

74821 (Μαύρο γυαλί)

80288

1.100,00

5.471,99*

8.208,01*

991,54 €

Χωνευτό ή επίτοιχο
κουτί τοποθέτησης
(προαιρετικά)

Χωνευτό κουτί
τοποθέτησης (υποχρεωτικά)

Χωνευτό κουτί
τοποθέτησης (υποχρεωτικά)

–

Λειτουργία μέσω PC
Τροφοδοσία
Τεχνολογία αφής
Κάλυμμα
Pixel
Κωδικός
Τιμή (€)

Eξαρτήματα

*Απαιτείται και μονάδα τροφοδοσίας της οθόνης

—
ABB ΑΕ
Αθήνα
13 ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
abb@gr.abb.com
Θεσσαλονίκη
15 ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
abbng@gr.abb.com

© Copyright 2018 ABB.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη
πληροφοριών σε αυτό.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών
και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό
περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του
περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Οι τιμές που αναγράφονται είναι σε Ευρώ και δεν
περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
- Η ΑΒΒ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των
τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει
άλλη συμφωνία.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
- Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
-Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των
προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα
χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό
το αρχείο.
- Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές,
υπό προϋποθέσεις, μετά από συνεννόηση.
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