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GSB3-40/B:   8595188132909

GSB3-60/B:   8595188132916

GSB3-80/B:   8595188132923

GSB3-40 GSB3-60 GSB3-80

GSB3-40, GSB3-60, GSB3-80 |

GSB3-40/W:  8595188132954

GSB3-60/W:  8595188132985

GSB3-80/W:  8595188132992

GSB3-40, GSB3-60, GSB3-80 |
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• A GSB3 fali érintőgombos vezérlő egység elegáns és kényelmes meg-

oldást biztosít az iNELS rendszer elemeinek irányítására. A vezérlők 

fekete (pl. GSB3- 40/B) és fehér (pl. GSB3- 40/W) változatban kaphatók.

• Az érintőgombok között két jelző LED található (zöld, piros), melyek, 

mint programozható kimenetek felhasználhatók a rendszer bármelyik 

be- vagy kimenetének állapotjelzésére.

• Minden érintőgomb rendelkezik egy kék színnel világító LED diódával, 

mely jelzi az adott gomb helyét. Az érintőgomb rezgéssel vagy hang-

gal jelzi az érintést - az iDM3 szoftverben választható.

• Az érintőgombok száma szerint négycsatornás (GSB3-40), hatcsator-

nás (GSB3-60) és nyolccsatornás (GSB3-80) kivitelben kaphatók.

• Mindegyik vezérlő ugyanolyan méretű (94x94 mm) és LOGUS90 luxus 

kivitelben választható.

• Mindegyik GSB3 vezérlő rendelkezik beépített hőmérséklet-érzékelő-

vel, valamint két analóg vagy digitális bemenettel (AIN/ DIN), melyek 

felhasználhatók két potenciálmentes kontaktus vagy egy TC / TZ hő-

mérsékletérzékelő bekötésére.

• A vezérlők beépített fényérzékelővel rendelkeznek, melynek alap-

funkciója a GSB3 érintőgombok kék irányfény diódáinak vezérlése a 

környezeti megvilágítás csökkenésekor. A fényérzékelő jele felhasz-

nálható az iNELS rendszeren belül az iDM3 szoftverben beállítható 

folyamatok vezérlésére, mint pl. folyosó világítás kapcsolásának en-

gedélyezése / tiltása a folyosó fényviszonyainak függvényében.

• Legnagyobb előnye a hagyományos fali kapcsolókhoz és nyomógom-

bokhoz képest a helytakarékosság és a kényelmes kezelés. Egyetlen 

szerelvényhelyen több funkció áll rendelkezésre: érintőgombok, visz-

szajelzők, beköthető külső kontaktusok és érzékelők.

• A programban lehetőség van bármelyik érintőgombhoz különböző 

funkciókat vagy  funkció-makrókat (feladatsorokat) hozzárendelni, 

illetve több berendezést működtetni egyetlen érintőgombbal.

• Az érintőgombok bármelyike, a különböző funkciók mellett használ-

ható pl. világítás vezérlésére is:

a) klasszikus fali kapcsoló: felső gomb BE, alsó gomb KI

b) nyomógombos vezérlés (impulzusrelé): első érintés BE, második 

érintés KI

c) dimmer: rövid érintés - BE/KI; hosszú érintés fényáram-szabályozás

d) időzített kapcsoló: érintés után BE, ha a beállított idő letelt, auto-

matikus KI

e) világítási képek beállítása – például TV nézéshez:

- redőnyök le

- fő világítás fényárama 30%

- fali lámpa fényárama 50%.

• A GSB3 fali vezérlők a LOGUS90 termékcsalád dizájnjában készült fehér 

és fekete üveg keretekkel kaphatók.   

Érintőgombos üveg fali vezérlők

IGEN, beépített hőérzékelő

0.. +55°C; 0.3°C a tartományban
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2x AIN/DIN

beállítás szerint, 10 bit

IGEN - 1db beköthető az AIN1/DIN1

és AIN2/DIN2 bemenetekre

TC/TZ

-20°C ..  +120°C 

0.5°C a tartományban

LED pár (piros, zöld)
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BUS

27 V DC, -20 / +10 %

max. 0.5 W

25 - 40 mA (27 V DC-nél), BUS-ról

0.5 - 1 mm2

max. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

tetszőleges

kötő- vagy szerelvénydobozba

94 x 94 x 36 mm

155 g

Bemenetek

Hőmérséklet mérés:

A hőmérés tartománya 

és pontossága:

Vezérlőgombok száma:

Bemenetek:

Felbontás:

Külső hőérzékelő:

Külső hőérzékelő típusa:

Hőmérséklet mérési tartomány:

Hőmérséklet mérési pontosság:

Kimenetek

Jelzés:

LED-ek száma:

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:

Műszaki adatok

EAN kód

2x potenciálmentes kontaktus bemenet 

(nyomógomb, mozgásérzékelő, stb.)

TC/TZ hőérzékelő

EAN kódEAN kód

Bekötés

Érintőgombos üveg fali vezérlők


