
KATALOQ 13

Texniki parametirlər:

Giriş gərginliyi: 220V AC

EL1-TR-20W

Enerji təchizatı

Otaq sensoru: movcuddur

Döşəmə sensoru: döşəmə üçün kənar sensor girişi

Sensorlar

Manual rejim: real zamanda verilmiş temperatur

Həftəlik rejim: 5+2/7 gün (gündəlik və ya manual)

İş rejimi

Ekran: real zaman və verilmiş temperatur

Temperatur göstəricisi: ° C və ° F seçim imkanı
Yaddaş: EEPROM

Zaman: 12/24 saat seçim imkanı

Əlavə imkanlar

BUS xətti: EL-BUS / MBUS

BUS xətti daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)
BUS gərginliyi: 5V DC

Kommunikasiya

İşləmə temperaturu: -20 to +55 °C

Saxlanma temperaturu: -30 to +70 °C
Çirklənmə dərəcəsi: 2

İstismar şərtləri

Ölçüləri: 86 x 86 x 13.3 mm (UxExH)

Çəkisi: 110 qram

Ölçüləri və çəkisi

Texniki parametirlər:

Prosessor: Quad Core 1.2GHz

Yaddaş: Xarici yaddaş

EL1-MA-01B

Operativ yaddaş: 1GB RAM

Giriş gərginliyi: 12V DC, 2 A

Enerji təchizatı

Konnektor: RJ45

Ethernet: 10/100 Mbps

USB 4+1 micro

Micro-SD 1 ədəd

Şəbəkə interfeysi

Konnektor: Audio 3.5 mm

Audio

HDMI 1080P

Digər:

BUS xətti daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

BUS gərginliyi: 5V DC

BUS xətti: EL-BUS / MBUS

Kommunikasiya

Saxlanma temperaturu: -30 to +70 °C

irklənmə dərəcəsi: 2

İşləmə temperaturu: -20 to +55 °C

İstismar şərtləri

Çəkisi: 95 qram

Ölçüləri: 94 x 63 x 30 mm (UxExH)

Ölçüləri və çəkisi

• Termostat ELSMART sisteminin tərkibində və fərdi 
  şəkildə işləmə funksiyasına malikdir. Ev, kommersiya 
  və s. tipli obyektlərdə istifadə olunmaq üçün nəzərdə 
  tutulub.
• Su və elektrik radiatorları, isti döşəmə və s. 
  idarə etmək imkanı var.
• 5 + 2 günlük və ya 7 günlük proqramlama. 
  Manual və ya həftəlik rejim.
• Gərginlik kəsintisi zamanı son proqramlamaların 
  yaddaşda qalma imkanı.
•  Sensorlu ekran.

• EL1-MA-01B audio zon səsləndirici kimi işləyərək 
  Ağıllı evinizə inteqrə edilir və serverinizdə olan 
  musiqiləri istədiyiniz zaman səsləndirə bilir.
• Sistemdə qoşulan hər bir qurğu həm fərdi şəkildə, həm 
  də bütün qurğular ahəng yaradaraq musiqini  eyni anda  
  səsləndirə bilir.
• Sistemə qoşulan audio zon səsləndiricilər ağıllı 
  telefonunuz və ya tabletinizdəki “Ağıllı Ev” tətbiqinin 
  köməyliyi ilə idarə edilə bilir. 
• Cihaz səs gücləndiriciyə və ya aktiv dinamiklərə 
  qoşulmaq üçün nəzərdə tutulub.

Məhsulun xüsusiyyətləri: Məhsulun xüsusiyyətləri:

AUDİO SƏSLƏNDİRİCİ (Audio zone)RƏQƏMSAL TERMOSTAT (Digital termostate)

TEZLİKLƏ...


