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GBP3-60/BR/2F GBP3-60/WL/2F

GBP3-60/xR/2F-23x-20x

Műszaki adatok

EAN kód*

Bekötés

Üveg ágyoldali panel

* Az összes szín rendelési kódja elérhető az iNELS árlistában.

Bemenetek

Bemenetek:

Felbontás:

Külső hőérzékelő:

Külső hőérzékelő típus:

Hőmérséklet mérési tartomány:

Hőmérséklet mérési pontosság:

Fényérzékelő:

Gombok

Vezérlőgombok száma:

Típusa:

Jelzés:

Kimenetek

Akusztikus kimenet:

Érintésjelző kimenet:

Kommunikáció

Installációs busz:

Tápellátás

Tápfeszültség / tűrés:

Disszipált teljesítmény:

Névleges áram:

Csatlakozások

Sorkapocs:

Üzemeltetési feltételek

Levegő páratartalom:

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettségi fok:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Működési helyzet:

Telepítés:

Méretek és tömeg

Méretek:

Tömeg:

2x AIN/DIN

beállítható, 10 bit

 IGEN - 1db beköthető az AIN1/DIN1 és AIN2/

DIN2 bemenetekre

TC/TZ

-20°C .. +120°C

0.5°C a tartományban

1 ... 100 000 Lx

6

Kapacitív

Színes megvilágított szimbólumok

piezo lapka

Vibrációs motor 

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

max. 0.5 W

25-50 mA (27 V DC-nél), BUS-ról

0.5 - 1 mm2

max. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

 tetszőleges

a falon, fi gyelembe véve a termosztát funkciónak 

megfelelő helyes telepítést.

GBP3-60/1F: 165 x 94 x 36 mm,

GBP3-60/2F: 236 x 94 x 36 mm 

a kiválasztott modulnak megfelelően

• A GBP3-60 üveg ágyoldali panel az iNELS üveg vezérlőegységek széles vá-

lasztékának része a vendégszoba menedzsment rendszerek (GRMS) számá-

ra. A panel három előlapi modulból áll, melyek közül az egyik az érintőgom-

bok modulja, a másik kettő tápellátó modul, pl. a mobil eszközök töltésére.

• A GBP3-60 számos kivitelben kapható, így nagyon rugalmas és haté-

kony megoldást kínál különböző projektek számára. A következő válto-

zatok állnak rendelkezésre:

- A bal/jobb oldali változat ugyanazt az egyszerű kezelhetőséget bizto-

sítja az ágy mindkét oldalán.

- A 2-modulos (1F) / 3-modulos (2F) kialakítás lehetővé teszi egy érintő-

modulhoz egy vagy két tápegység, hálózati kapcsolat vagy multimé-

diás csatlakozás hozzáadását.

- Fekete/fehér elegáns dizájnja szinte minden beltéri elképzeléshez il-

leszthető.

• A GBP3-60 panel hatféle személyre szabható érintőgomb változattal ren-

delkezik, melyek funkciói szoftverrel igazíthatók a megrendelő igényeihez. 

Természetesen lehetőség van a "Master OFF" funkció használatára is, mely 

a szoba használóinak kedvelt funkciója, de választható kapcsolás, fényerő-

szabályzás, redőnymozgatás, különböző jelenetek, és más funkciók is.

• A szimbólumok grafikája a gyártóval történő egyeztetéssel testre szab-

ható a megrendelői igényeknek megfelelően.

• A GBP3-60 panel számos modullal felszerelhető:

- AC hálózati aljazatok: UNI, Schuko, francia, brit

- Egyéb modulok: 2USB, USB, LAN, Média

• A GBP3-60 panel környezeti fényérzékelővel van felszerelve.

• Az egyes szimbólumok megvilágítása hét szín közül választható: piros, 

zöld, kék, sárga, rózsaszín, türkiz és fehér.

• A GBP3-60/1F kettős szerelvénydobozba történő szerelésre van tervez-

ve. A GBP3-60/2F hármas szerelvénydobozba történő szerelésre van 

tervezve (az egyes nyílások középpontja 71 mm).
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11W (20001.B)

11B (20001)

12W (20001.2.B)

12B (20001.2)

14W (20003.B)

14B (20003)

21W (20242.B)

21B (20242)

22W (20208.B)

22B (20208)

23W (20212.B) 24W (20214.B) 25W (20219.B) 26W (20257.B)

23B (20212) 24B (20214) 25B (20219) 26B (20257)

20W (20295.B)

20B (20295)

31W (20303.B) 32W (20348.B)

31B (20303) 32B (20348)

41W (20313.B)

41B (20313)

42W (20320.B) 48W (20292.B)44W (20337.6.B)43W (20335.B) 46W (20405.06.B) 47W (20346.H.B)

42B (20320) 48B (20292)44B (20337.6)43B (20335) 46B (20405.06) 47B (20346.H)

45W (20345.B)

45B (20345)

GBP3-60 |

49W (20008.B)

49B (20008)

50W (20008.7.B)

50B (20008.7)

TV Telefon USB 

tápegység

UTPA/V

csatlakozók

Billenőkapcsoló HDMI

csatlakozó

USB

Kapcsoló (A zárójelben lévő szám az eredeti Vimar termékkód)

Aljzat (A zárójelben lévő szám az eredeti Vimar termékkód)

Adat & Audio/Video (A zárójelben lévő szám az eredeti Vimar termékkód)

USA

USB 

tápegység

Schuko

Hármas 

kapcsoló / 2M

Egyses kapcsoló

/ 2M

Egyes kapcsoló

/ 1M

Francia

TV-FM-SAT 

aljzat

PIN

VGA 

csatlakozó

Angol Multistandard

Kiegészítők

Nyomógomb

/ 2M

Nyomógomb

/ 1M
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GBP3 - 60 /x x /xF -x-x

GBP3-60/WL/2F-26W-20W

GBP3-60/WL/1F-20W

GBP3-60/BR/2F-26B-11B44B

GBP3-60/BR/1F-26B

Üveg fekete jég

/ 4M

Üveg fekete jég

/ 2M

Üveg fehér jég

/ 2M

Üveg fekete jég

/ 3M

L (balos) R (jobbos)

Üveg keretek méret választéka (Vimar)

Cikkszám

2. pozíció 2. pozíció1. pozíció 1. pozíció

1. pozíció1. pozíció

Üveg Ágyoldali Panel

Érdeklődés vagy kérdés esetén kérjük, forduljon értékesítési képviselőjéhez.

További információk: www.vimar.com/en/int/catalog/product

L / R

(bal / jobb) termékkód(ok)* termékkód(ok)*

B / W

(fekete / fehér) 1 / 2

2. pozíció1. pozíciótípusszín keret 
száma

Üveg

Nyomógomb

panel

iNELS3

6 nyomógomb

Az üvegpanel tartozékait az Ön igényeinek megfelelően választhatja ki.

* minden pozícióba el kell helyezni egy 2-modulos vagy két 1-modulos tartozékot, pl GBP3-60/WL/1F-21W45W.


