Descrição
O OT-CLIMAA_ é um painel tátil com display OLED para termóstatos programáveis, com
ou sem RF do tipo C-CLIMA_/C-CLIMA4_, para o controlo de climatização, assim como
luzes, estores, etc.
Os botões iluminam-se ao toque. A tecla pressionada brilha mais do que as restantes. Ao
fim de 10 segundos, os botões iluminados desligam-se e o conteúdo existente no display
diminui de tamanho e brilho.
O OT-CLIMAA_ tem um botão PROG na parte inferior do painel, que pode ser atuado com
um pino estreito.
É capaz de gerar o seu próprio relógio, permitindo o seu funcionamento mesmo isolado.
Quando instalado num sistema ONLY, ele recebe o sinal da hora e data através do BUS,
normalmente gerado pelos módulos CENTRALSEC ou D-WEBSERVER. Em caso de
falha da rede elétrica, perde-se a hora e data, que serão ajustados automaticamente até
2 minutos depois de voltar a energia.

Only Touch

OT-CLIMAA_
Painel tátil termóstato com display
OLED (controlo de climatização e
automação)

Aplicações
Comandos de climatização: C-CLIMA_/C-CLIMA4_.
Controlo de climatização.
Controlo de luzes, estores, etc.
Instalação
O OT-CLIMAA_ é montado nos respetivos comandos C-CLIMA_/C-CLIMA4_.
Módulos disponíveis
Cor

Dados técnicos
Alimentação:
Fornecida diretamente dos comandos de
parede C-CLIMA_/C-CLIMA4_ (+24 V)
Índice de proteção IP
IP20

Nome

Branco

Cinza

Acabamento
Preto

Mate

Glossy

OT-CLIMAA-W
OT-CLIMAA-S
OT-CLIMAA-B
OT-CLIMAA-WG
OT-CLIMAA-SG
OT-CLIMAA-BG

Caraterísticas
8 sensores táteis iluminados ao toque (4 dedicados a controlo de automação)
Mostrador de díodo emissor de luz orgânico (Branco)
Sensor de temperatura incorporado

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de
qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas
qualificadas e autorizadas.
Sujeito a alterações sem aviso prévio
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Esquema de Ligação:

……
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Manuseio apenas por pessoas
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