FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

Art.navn:
Art.nr:
El.nr:
GTIN:

KNX X1 App-visualisering- og logikkmodul
GB209600
4502110
4010337023647

Generelt

Gira X1 Mini Homeserver gir mye funksjonalitet og kraft til ditt KNX Smarthus.
Visualiseringsserver og logikkmodul i samme produktInntil 250 funksjoner pr prosjekt styres via
appInntil 10 samtidige brukere - ingen brukerlisenser

Beskrivelse

Gira X1 muliggjør visualisering og automatisering av en boligenhet. Kompakt formfaktor og
montering på DIN-skinne gir rask og plassbesparende installasjon. Prosjektering skjer enkelt og
raskt med drag & drop. Ved hjelp av logikksimuleringen som er integrert i Gira prosjektassistent
(GPA) kan man effektivt kontrollere automatiseringsfunksjonene man har opprettet. Gira X1 byr
på mye funksjonalitet til en svært konkurransedyktig pris. Se hvem som er hjemme, slå lys
på/av, still inn komforttemperatur om du er hjemme eller på reise. Gira X1 kommer med en
egen app for fjernstyring fra smarttelefon eller nettbrett.

Informasjon

Visualiseringsserver for smarttelefon/nettbrett (iOS og Android) og logikkmodul i ett og samme
apparat. Visualiseringsfunksjoner:Dimmer, bryter, persienne og rullegardin med og uten
posisjonering, oppvarming, styring av scenarier, IP-kamera, statusvisning, verdigiver,
prosentverdigiver, temperaturverdigiver.

Opptil 250 funksjoner styres via app. Opptil 250 funksjonsur som brukeren kan stille inn via app.
Samtidig tilgang fra 10 smarttelefon/nettbrett. App som betjenes intuitivt med

brukergrensesnittet som tilpasses av brukeren.Komponentbibliotek med 36
logikkmodulerKonfigurerbare logikkmodulerEnkel parameterisering av av tidsur og
scenarierInntil 1450 datapunkter pr prosjekt (1000 gruppeadresser og 450 fritt tilgjengelige
apparat-datapunkter)Oppdatering under drift uten ny start av apparat KNX grensesnittfunksjon
for å kunne ta i bruk ETS-prosjektet via fjernstyringLagring av sikkerhetskopi av prosjektet
Igangkjøring: Fysisk adresse og applikasjon parametreres med ETS. Videre prosjektering med
Gira Project Assistant. Funksjonsutvikelser gjennom oppdateringer. Ekstern app-tilgang via
integrert OpenVPN-server Fjernvedlikehold via integrert OpenVPN-serverApparatpassord
beskytter mot hackingKryptert TLS-dataoverføring mot Gira X1 og App eller Gira X1 og GPA
(Gira Project Assistant) forhindrer uvedkommende fra å lese innholdet.

Tekniske data
Merkespenning
Effektforbruk
Temperaturområde
Tavlemoduler
Mål
IP-forbindelser
Datakabel

DC 24-30V
4W
0 - 45°C
2
2TE, 36mm
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
KNX
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