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centralka sterujπca

Centralka sterująca
Gewiss Activo
Firma Gewiss oferuje nowπ centralkÍ sterujπcπ Activo, ktÛra umoøliwia uøytkownikom sprawdzenie i zoptymalizowanie zuøycia energii. £atwa obs≥uga urzπdzenia jest moøliwa dziÍki pojawiajπcym siÍ na wyúwietlaczu komunikatom.

A

ctivo to centralka sterujπca przeznaczona do instalacji elektrycznej, ktÛra w prosty i intuicyjny
sposÛb kontroluje g≥Ûwne parametry funkcjonowania instalacji, zuøycia energii,
ewentualnπ dyspersjÍ, rÛønice napiÍcia.
Pozwala takøe na ustawienie maksymalnego zuøycia.
CzÍsto zdarza siÍ, iø w domu zostaje wy≥πczony prπd w wyniku aktywacji w tym
samym czasie kilku urzπdzeÒ gospodarstwa domowego. Gewiss Activo informuje akustycznie o przeciπøeniu i wy≥πcza ten
sprzÍt, ktÛry zosta≥ wczeúniej okreúlony jako Ñnie priorytetowyî.

Wersje
Centralka dostÍpna jest w dwÛch wersjach: 12- i 24-modu≥owej w kolorze metalizowanego tytanu. Urzπdzenie posiada nowoczesny design odpowiedni do klasyfi-
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kacji instalacji jako technologicznie nowoczesnej, posiadajπcej odpowiedniπ estetykÍ. Moøe byÊ integrowane z produktami
z nowej serii Civile Chorus.

Funkcje
Gewiss Activo dziÍki swojej jednostce
elektronicznej spe≥nia rÛønorodne funkcje,
wúrÛd ktÛrych naleøy wyrÛøniÊ ochronÍ
urzπdzeÒ zapobiegajπcπ wy≥πczeniu energii elektrycznej. W przypadku, gdy sπ uøywane liczne urzπdzenia (np. pralka, zmywarka do naczyÒ, bojler), ktÛre generujπ
pobÛr mocy wiÍkszy niø maksymalny prÛg
pobierania (ustawiany przez uøytkownika,
zazwyczaj 3 kW) prewencyjne w≥πcza siÍ
alarm akustyczny. NastÍpnie uaktywnia siÍ
wy≥πczenie nie priorytetowej linii, co zapobiega w≥πczeniu wy≥πcznika g≥Ûwnego.
Przy pomocy Gewiss Activo moøna
rÛwnieø zaprogramowaÊ wybrane urzπdzenie, na maksymalnie trzy
cykle w ciπgu doby (24
godziny) (np. aktywacja
úwiate≥ w domu lub nawadnianie).
RÛwnie istotna jest
funkcja diagnostyczna
Gewiss Activo, ktÛra pozwala na okreúlenie przyczyn ewentualnych anomalii. Pojawiajπce siÍ na
wyúwietlaczu krÛtkie komunikaty
pomagajπ
w zrozumieniu czy chodzi o brak napiÍcia sieciowego z powodÛw zewnÍtrznych lub czy dosz≥o do interwencji urzπdzeÒ zabezpieczajπcych.
Dodatkowo, wyúwietlajπc wszystkie informacje dotyczπce stanu instala-

cji i zabezpieczenia rÛønicowego, Gewiss
Activo umoøliwia ca≥kowitπ integracjÍ ReStart z Autotest. Jest to urzπdzenie z funkcjπ automatycznego uzbrojenia i autodiagnostyki wy≥πcznika rÛønicowego. Gwarantuje ono bezpieczeÒstwo osÛb i pomieszczeÒ, przywracajπc prπd tylko po
sprawdzeniu czy nie dosz≥o do awarii w instalacji elektrycznej.
Funkcja monitorowania umoøliwia takøe
wyúwietlenie takich parametrÛw elektrycznych, jak moc chwilowa, prπd up≥ywu do
uziemienia i úrednia moc pobierania.
Alarmy akustyczne i úwietlne aktywujπ
siÍ w razie przekroczenia zaprogramowanego progu mocy, up≥ywu do uziemienia,
limitÛw tolerancji napiÍcia sieciowego lub
jego braku. Uøytkownik moøe zdecydowaÊ siÍ rÛwnieø na kontrolÍ instalacji, kiedy przebywa poza domem. W tym celu
stosuje siÍ odpowiedni sterownik telefoniczny, ktÛry moøna znaleüÊ w ofercie firmy Gewiss.
WúrÛd urzπdzeÒ z gamy Serii 90 Gewiss
naleøy wyrÛøniÊ Biocomfort ñ roz≥πcznik
sieciowy, ktÛry usuwa szkodliwe efekty
pÛl elektromagnetycznych. Jest on niezbÍdny w úrodowiskach bioarchitektonicznych.
Opracowano
na podstawie materia≥Ûw
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