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Seria osprzętu Playbus
firmy Gewiss
Seria osprzÍtu elektroinstalacyjnego Playbus firmy Gewiss sk≥ada siÍ z ≥πcznikÛw, gniazd zasilajπcych sygna≥y, lampek sygnalizacyjnych, sterownikÛw i programatorÛw, systemÛw alarmowych oraz oszczÍdzajπcych energiÍ. Seria ta wyrÛønia siÍ czarnym klawiszem i prezentuje delikatne i funkcjonalne wzornictwo osprzÍtu z lekko zaokrπglonym profilem.

R

amki, dostÍpne w linii Playbus
Young, w formie zaokrπglonej
oraz klasycznej i surowej Playbus,
dostÍpne sπ w 14 kolorach: bia≥y nuvola,
czarny toner, czerwony geranio, amarantowy classico, zielony Venezia, zielony racing, niebieski cielo, granatowy jazz, øÛ≥ty mais, tytanowy metallizzato, tytoÒ inglese, chrom soft, z≥oty antico. Szeroki
wybÛr pozwala na ≥πczenie urzπdzeÒ z elementami architektury oraz wyposaøeniem
wnÍtrz. W produkcji ramek wykorzystano
technopolimery ñ materia≥ o bardzo duøej
wytrzyma≥oúci mechanicznej, gwarantujπcy takøe utrzymanie kolorÛw.

Charakterystyka
Elektronika Playbus Gewiss pozwala na
po≥πczenie w instalacjach wszystkich nowoczesnych funkcji sterowania oraz systemÛw bezpieczeÒstwa. Zastosowanie nowoczesnych technologii opartych na mi-

Ramki dostÍpne sπ w 14 kolorach

kroprocesorach oferuje wiÍcej funkcji przy
wykorzystaniu mniejszych urzπdzeÒ.

Urzπdzenia programuje siÍ w sposÛb
szybki i intuicyjny, bezpoúrednio od frontu, za pomocπ przeznaczonych do tego
przyciskÛw, wyúwietlacza najnowszej generacji oraz led. Wszystkie urzπdzenia zasilane 230 V nie wymagajπ dodatkowego
pod≥πczenia do transformatora, upraszczajπc tym samym wykonywanie instalacji.
Programatory, systemy rozdzielania düwiÍku, system alarmowy, czujniki gazowe,
gniazda inteligentne, lampy anty black-out,
to tylko niektÛre z przewidywanych funkcji.

Elektronika

Seria Playbus wyrÛønia siÍ czarnym klawiszem
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Zastosowana w urzπdzeniach elektronika s≥uøy do zabezpieczania pomieszczeÒ
przed wtargniÍciami, nieautoryzowanymi
dostÍpami i przed sytuacjami krytycznymi
i awariami. Nowy modu≥owy system alarmowy Playbus z szeúcioma strefami umoøliwia ochronÍ objÍtoúciowπ i obwodowπ
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System
zapewnia
aktywnπ
ochronÍ
przed
ulatnianiem
gazu lub
wyciekami
wody

stkie sk≥adniki systemu sπ stale chronione
przed naruszeniami. Specjalny sterownik
telefoniczny jest w stanie informowaÊ na
odleg≥oúÊ odpowiednimi wiadomoúciami
g≥osowymi.
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MoøliwoúÊ rozdzielenia urzπdzenia na
strefy (do szeúciu oddzielnych stref, piÍÊ
z linii BUS i jedna z tradycyjnej) pozwala
uøytkownikowi na wybÛr w jakich pomieszczeniach chce za≥πczyÊ system, np.
w konkretnych godzinach czy w nocy.
Razem z ochronπ pomieszczeÒ, Gewiss
oferuje system kontroli dostÍpu oraz zarzπdzania uøytkowaniem, opierajπcy siÍ na
czytniku i programowanych kartach.
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Strefy
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mieszkaÒ czy blokÛw mieszkalnych, sk≥adajπcych siÍ z wielu piÍter, a takøe willi,
biur i firm. Nowy system alarmowy w linii
Playbus moøna ≥πczyÊ z urzπdzeniami instalacji mieszkaniowej.
Podczas projektowania systemu, szczegÛlnπ uwagÍ poúwiÍcono ≥atwej instalacji:
okablowanie wymaga u≥oøenia zwyk≥ego
przewodu telefonicznego, z ktÛrym naleøy
po≥πczyÊ wszystkie urzπdzenia rÛwnolegle.
System jest ≥atwy do rozbudowy i modyfikacji: istnieje moøliwoúÊ zmiany wyglπdu urzπdzenia lub dodania innego oraz
zmiany jego funkcji bez usuwania tego, co
zosta≥o zainstalowane wczeúniej.
Zasilacz wyposaøony zosta≥ w wejúcie
do ≥πczenia urzπdzeÒ za pomocπ mikrokontaktÛw, w tym czujnika o podwÛjnej
technologii Gewiss.
System w≥πczania i wy≥πczania urzπdzenia dzia≥a za pomocπ pilota o radiowej czÍstotliwoúci, razem z systemem transmisji
zabezpieczonym zmiennym kodem (GW
rolling code). Linia po≥πczeÒ BUS i wszy-

Czujniki
System zapewnia rÛwnieø aktywnπ
ochronÍ przed ewentualnymi ulatnianiem
siÍ gazu lub wyciekami wody. Oferta zawiera piÍÊ czujnikÛw elektrycznych wy86

Programator Playbus pozwala na zarzπdzanie klimatyzacjπ
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Scentralizowany
system
rozprzestrzeniania
düwiÍku
pozwala
na zapamiÍtanie
do trzech
rÛønych
kana≥Ûw,
widocznych
na cyfrowym
ekranie
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krywajπcych obecnoúÊ metanu, gazu GPL,
tlenku wÍgla, dymu i wody. Wszystkie
czujniki zasilane 230 V wyposaøone sπ
w aktywne wyjúcia, s≥uøπce do sterowania
elektrozaworami, sygnalizacjπ akustycznπ,
alarmowπ, wizualnπ oraz posiadajπ przycisk czasowego úciszania alarmu. Zabezpieczenie aktywne po≥πczone jest wiÍc
z Systemem Antuintruzowym, do ktÛrego
moøliwe jest wys≥anie sygna≥u alarmowego w celu zasygnalizowania nag≥ego wypadku.

Regulacja oúwietlenia
Za pomocπ pilota na podczerwieÒ moøliwe jest zarzπdzanie rÛønymi funkcjami
w pomieszczeniu. Istnieje np., moøliwoúÊ
kontrolowania i regulowania úwiat≥a
sztucznego i naturalnego w pomieszczeniach domowych i w pracy, dziÍki obszernej gamie regulatorÛw elektronicznych
dimmer.

Programator Playbus pozwala na zarzπdzanie klimatem w obiektach, przy jednoczesnej kontroli oszczÍdnoúci energii.
DziÍki minikomputerowi uøytkownik moøe planowaÊ rÛøne funkcje zgodnie z porami roku i rodzinnymi przyzwyczajeniami.
Proponowane programy pozwalajπ osiπgnπÊ trzy rÛøne poziomy temperatury:
komfortowy, nocny i antyzamarzaniowy.
Po po≥πczeniu ze specjalnπ sondπ zewnÍtrznπ programator Playbus pozwala
kontrolowaÊ klimatyzacjÍ nawet z odleg≥ego miejsca. Termometr z ciek≥okrystalicznym wyúwietlaczem i zegarkiem elektronicznym moøna natomiast umieúciÊ w kaødym miejscu w domu.

System rozprzestrzeniania
düwiÍku
Scentralizowany system rozprzestrzeniania düwiÍku (stereo- lub monofoniczny) pozwala na zapamiÍtanie do trzech
R
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rÛønych kana≥Ûw, widocznych na cyfrowym ekranie, dla wygodnego i szybkiego
wyboru kana≥Ûw s≥uchowych. Do s≥uchania muzyki takøe w úrodowisku o wysokim stopniu wilgotnoúci ñ jak ≥azienki, baseny czy ≥odzie ñ s≥uøy specjalny g≥oúnik.
Dwudroøny g≥oúnik poszerzony o dwie
drogi pozwala na s≥yszenie düwiÍku o wysokiej jakoúci, podczas gdy ≥πcznik lokalny umoøliwia aktywacjÍ urzπdzenie, wybÛr kana≥u i regulacjÍ g≥oúnoúci.
DostÍpny jest rÛwnieø wzmacniacz
wstÍpny dwuwejúciowy, ktÛry pozwala na
po≥πczenie dwÛch zewnÍtrznych ürÛde≥ audio (np. Hi-Fi) lub jednego ürÛd≥a audio
zewnÍtrznego i tunera FM modu≥owego
Playbus.
Poprzez specjalny modu≥ interfonu jest
moøliwe wysy≥anie wiadomoúci g≥osowych do wszystkich uøytkownikÛw
i z priorytetem ods≥uchania wzglÍdem programÛw muzycznych.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy EL-IT

Elettronica Italiana Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31A
01 - 918 Warszawa
tel. (22) 896 80 30 -31 -35 -36
fax (22) 834 61 96
e-mail:biuro@el-it.pl
www. el-it.pl
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