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Новини от Ave

Domina, системата за сградна втоматизация от AVE, вече е

НАПЪЛНО ДОСТЪПНА ЗА ЦЕЛИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР!

Domina е най-добрата система за управление на дома: инсталира се и се програмира
лесно и интуитивно, използва се лесно. Функцийте й могат да бъдат разширявани или
променяни по всяко време посредством няколко специфични операции.

Със своите многообразни функции Domina Ви осигурява пълна автоматизация,
комфорт и сигурност, което ви гарантира изключително качество на живот.
Domina: лесна автоматизация на дома.
В системата ще откриете:
1 - КОНТРОЛ И АКТИВАЦИЯ

• ON/OFF
контрол на
светлината.

• Настройка
яркостта на
светлината.

• Автоматичен
контрол на
завеси и щори.
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2 -ТЕРМО-РЕГУЛАЦИЯ

• Възможност за контрол на отоплителната система в 15 зони с различни
температурни профили. Цялата система се контролира чрез сензорен дисплей за
по-добър климатичен контрол, позволяващ значителна икономия на енергия.
• Специфични термостати

3 - ЗАЩИТА СРЕЩУ КРАЖБА

Разширяема, теле-управляема и програмируема система за защита срещу кражба.
Перфектно интегрирана в системата и контролирана чрез сензорен дисплей.

Силно окабеленa секция за алармен контрол за
защита срещу кражба с 8 входа,
програмируема и разширяема до 32 входа -
може да бъде допълнена с батерия AF912
и поне с една клавиатура AF983 с размери 290x360x85 mm

AF998EXP (Италианска версия)
AF998EXP-ENG (Английска версия)

4-ТЕХНИЧЕСКИ АЛАРМИ

• Детектори за изтичане на газ.
• Детектори за изтичане на вода.

5 - ФУНКЦИИ ЗА КОНТРОЛ И НАДЗОР В СИСТЕМАТА

• Възможност за програмиране на повече функции за контрол.
• Общ надзор и контрол на системата чрез сензорен дисплей или компютър
с подходящ софтуер.
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Представете си дом, който не само се подчинява на командите Ви, но и ги предвижда,
създавайки защитена зона, в която да се наслаждавате на семейния живот.
Това е Вашият дом, с Domina.

Силата на Domina е нейната простота: цялото жилище е под Вашия контрол, всичко може
да бъде контролирано с просто докосване посредством специфичните си секции за контрол,
иноативни по своята функция, но и традиционни в употребата им.
Ave посвещава TS02, първия сензорен дисплей, който представя абсолютно точно плана на
жилището, на тези, които наистина търсят най-доброто за своя комфорт.

Устройството, до момента уникално за вида си със своите характеристики, позволява контрол
върху всички функции на Domina от едно единствено място, с просто докосване с пръст.
Комбинира се с предни панели Vera.

TS02 (Италианска версия)

TS02-ENG (Английска версия)

LCD сензорен дисплей. Той позволява контрол на AVEbus системата чрез връзка с AVEbus линията,

• Размери: 190x30x40 мм

• Моноблоково изграждане за BL06P кутия

• Възможност за контрол върху автоматичните функции

• Контрол върху термо-регулацията

• Възможност за изписване върху дисплея на техническите аларми и тяхното засичане

• Програмируем чрез компютър

For more technical details, please contact our Export Department (export@ave.it)
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Новини за продукти

Миналата година Ave представи повече от 600 нови продукта, “Domus100”, “Life”
и революционния “Ave touch” в момента навлизат на международния пазар,
благодарение на своята иновативност, практичност и простота.
Новата версия на Каталог 2009 съдържа не само нашите иновации, но също така и всички
продукти, които Ave може да предложи. В 336 страници ще видите как сме подобрили нашето ниво.

Каталогът е разделен на 6 части:

Система 44
Система 45
Сградна Автоматизация
Сигурност и Защита
Кутии и Табла
Модулни Устройства
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Новините от AVE, обаче, не свършват дотук.

В следващите месеци продуктите по британски стандарт от Система 44 също ще бъдат
представени на международния пазар.

Те ще заместят някои от продуктите по британски стандарт от Система 45.

Поради тази причина ние направихме ревизия на линията по британски стандарт в Система 45.

По-долу може да откриете подробности относно статуса на всяка серия.

• BANQUISE(45Bxx)

Серията няма да бъде спряна.

Всички продукти ще бъдат на разположение и налични.

• NOIR(453xx)

Серията няма да бъде спряна.
Само 45364QK ще бъде спрян, всичко останало от серията ще бъде на разположение и налично.

За референция моля вижте стр. 113 от новия каталог.

• BLANC (459xx)

Серията ще бъде съкратена
Контактите BS546 (45999TS и 45999TK), продукт с код 459SS1K (Английски единичен
контакт + ключ 2P+E) и 45933RSK (Контакт за електрическа самобръсначка) ще бъдат
спрени. Всички останали позиции ще бъдат налични.
За референция, моля вижте стр. 138-139 от новия каталог.

• RAL(455xx)
Само 45597TS ще бъде в наличност, останалите продукти с този код ще бъдат спрени.
За референция, моля вижте стр. 151 от каталога.

For any request regarding British standard products, please contact the Export Department
(export@ave.it) in order to see codes availability.


