TuneWISE

Håndterminal til identifikation af rumprodukter i Swegons system WISE

KORT OVERSIGT
○○ Let identifikation og tilslutning af rumprodukter i
WISE-systemet.
○○ Installation og idriftsættelse sikres umiddelbart uden
forkert tilsluttede kabler og fejlfinding.

TuneWISE

Teknisk beskrivelse
Generelt
Håndterminal TuneWISE med dongle Connect WISE-USB
benyttes sammen med Scanner TuneWISE til at identificere
hvert produkt og parre det med den funktion, det skal
opfylde i WISE-systemet.
Dongle Connect WISE USB giver mulighed for at skabe en
radiogrænseflade mellem håndterminalen TuneWISE og
produkter inden for Swegons indeklimasystem WISE.
I softwaren IC Design, hvor systemet er konfigureret og
specificeret, gemmes en unik konfigurationsfil. Denne
konfigurationsfil, med alle projektspecifikke funktioner
og indstillinger benyttes ved idriftsættelsen. I forbindelse
med at hvert enkelt produkt "parres" i systemet ved hjælp
af håndterminal, dongle og scanner, får det sin rolle og
funktion via Super WISE.

Tekniske data
Skærm

7" kapacitiv berøringsskærm

Frekvensbånd, Bluetooth:

2,45 GHz IMS-bånd
(2432-2462 MHz)

Frekvensbånd, Connect WISE:

2,45 GHz, IMS-bånd
(2400-2483 MHz)

Opladningstid:

4 timer

Anvendelsestid pr. opladning 2-7 timer
Batteri:

2000 mAh Li-ion

IP-klasse:

IP22

Farve:

Grøn/sort

Omgivende temperatur:

Drift: -20 – + 50 °C,
Opbevaring: -40 – +70 °C

RH:

0-95 % ikke kondenserende

Funktioner
• Identifikation af produkter i WISE-systemet.
• Parring af produkter.

Materiale og overfladebehandling
• Håndterminalens kapsling er af ABS- og TPE-plast.○

Medfølgende dele
Håndterminal TuneWISE leveres komplet med dongle
TuneWISE-USB, strømadapter, netværkskabel og holder.

Elektriske data
Strømadapter:
Spænding ind      
TuneWISE:
Spænding ind      

Identifikation/Idriftsættelse
Idriftsættelse skal udføres af en autoriseret og uddannet
WISE-servicetekniker.

Vedligeholdelse
Produktet skal oplades. Anden vedligeholdelse/service er
ikke nødvendig ud over eventuel rengøring ved behov. Se
separat brugsanvisning, findes på www.swegon.com.

Miljø
Leverandørerklæring kan ses på www.swegon.com.
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Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes.

90-264 VAC

20190115

24 VDC

TuneWISE

Mål & vægt

Specifikationer
Produkt
Håndterminal :

TuneWISE

a

Version

233

Beskrivelsestekst
Eksempel på beskrivelsestekst i henhold til VVS AMA.
Swegons håndterminal af typen TuneWISE med følgende
funktioner:
• Håndterminal til identifikation af produkter i Swegons
system WISE.
• Parrer produkter med den funktion, de skal opfylde i
WISE-systemet

Håndterminal:               TuneWISE a

TuneWISE
Mål (mm)

xx stk.

Holder
Vægt

Mål (mm)

Vægt

B

H

D

(kg)

B

H

D

(kg)

233

135

36

0,6

260

178

60

0,2

20190115

Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes.
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