KORTE HANDLEIDING

WAARSCHUWING
Voordat er wijzigingen aangebracht worden aan de installatie, dient de installatie spanningsloos gemaakt te worden.
Wijzgingen dienen te alle tijden te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.
OPMERKING
Vloerverwarming is een traag proces: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar. Temperatuur is een
gevoelskwestie: laat u niet teveel leiden door exacte waardes, een temperatuur kan nooit constant zijn. Bijvoorbeeld, bij
moderne goed geïsoleerde woningen is maar weinig capaciteit nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden.
Ook ventilatieroosters, personen, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur. Openstaande deuren
horen daar ook bij.

4 - ZONES

8 - ZONES

12 - ZONES

SST EXCELLENT BASIS 230 V, DRAADLOOS
4 - zones | D302161
4 - zones LAN | D302162

8 - zones | D302163
8 - zones LAN | D302164

12 - zones | D302165
12 - zones LAN | D302166
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KORTE HANDLEIDING

KENMERKEN
-

Hoogwaardig, modern ontwerp

-

Versies in 4, 8 of 12 zones

-

All-in-One - Complete uitrusting voor verwarmings- en /

-

Eenvoudige bediening, programmering, initialisatie

of koelsystemen die al in de standaardversie zijn

-

Perfecte interactie van verschillende basisstations via

-

-

online service

Koppelen van maximaal 7 basisstations via radio en /

de bus

of syBUS

-

Geïntegreerde systeemklok

Automatische configuratie dankzij Plug & Play, zelfs

-

Alleen Ethernet-versie: Smart Home gereed en dus

met toekomstige systeemextensies
-

Eenvoudige,

intuïtieve

installatie,

eenvoudig integreerbaar via XML naar hogere huisautobediening

en

matiseringssystemen
-

onderhoud
-

MicroSD-kaartslot voor aanpassing via MicroSD-kaart en

Aansluiting voor maximaal 18 premium actoren (1 tot 2

Alleen Ethernet-versie: eenvoudige integratie in het
thuisnetwerk

-

per zone)

Alleen Ethernet-versie: web-gebaseerde applicatiesoft-

-

Initiële NC of NO selecteerbaar

ware voor gemakkelijke bediening via pc, smartphone en

-

Bewezen kabelgeleiding en trekontlasting

internet

-

Schroefloze plug / KIemmanschlusstechnik

-

Smart-start-functie voor nog energiezuinigere werking

VERSIES

2

Artikel nr.

Bedrijfsspanning

Zones

Afgeleverd

Web server

Levering

D302161

230 V

4

NC

-

Premium: basisstation in

D302163

230 V

8

NC

-

één verpakking

D302165

230 V

12

NC

-

D302162

230 V

4

NC

√

Snelle installatiegids voor

D302164

230 V

8

NC

√

compleet systeem in

D302166

230 V

12

NC

√

12 talen

info@sst-benelux.nl |

www.sst-europe.eu

KORTE HANDLEIDING

EXTRA SYSTEEMFUNCTIES VAN DE ETHERNET-VERSIE
Integratie in het thuisnetwerk
-

Snelle en eenvoudige implementatie - naar het
thuisnetwerk

-

Systeeminterface voor hogere besturingssystemen

Besturing via PC / Smartphone
-

Handige parameterisering en configuratie van het
systeem via notebook, smartphone of tablet

-

Maximale comfort in elke kamer

Remote toegang tot het gehele systeem
-

Comfortabele toegang op afstand naar alle functies en
parameters van het systeem

-

Rendezvous server voor een veilige, directe verbinding
via internet

Maximale comfort via webapplicatie
-

Intuïtieve webinterface voor een optimaal overzicht

-

Volledige controle over alle functies

Smart Home klaar
-

Integratie

via

XML-interface

in

hoger

niveau

gebouwbeheer en thuisautomatiseringssystemen
-

info@sst-benelux.nl |

Gemakkelijke communicatie via een bestaand IP-netwerk

www.sst-europe.eu

3

088-7780010
info@sst-benelux.nl
www.sst-europe.eu

Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd,
gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch
op mechanische noch op elektronische wijze.
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