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• Ovládací jednotka s dotykovým displejem EHT3 je vhodným ovláda-
cím prvkem systému iNELS v  místech, kde je požadováno ovládání 
více zařízení. Jednotka nahrazuje několik ovladačů a umožňuje tak 
minimalizovat počet vypínačů na zdi.

• Ovládací jednotka EHT3 je dostupná také se skleněným rámečkem 
v černém nebo bílém provedení a je tak součástí ucelené skleněné 
řady iNELS jednotek pro řízení hotelového pokoje (GRMS).

• Jednotka EHT3 je primárně určena pro ovládání hotelového pokoje 
(Guest Room Management System), ale je možné ji využít také v jiných 
projektech jako multifunkční ovládací panel.

• EHT3 nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro ovládání hotelového 
pokoje, které bylo navrženo tak, aby si hosté mohli velmi jednoduše 
vytvořit prostředí, které jim umožní se cítit jako doma.

• Grafi cké rozhraní je možné na základě konzultace s výrobcem měnit 
a uzpůsobit jej tak konkrétnímu projektu hotelu, kancelářské budovy 
nebo restaurace.

• Z jednotky je možné nastavovat teplotu (dostupná je i verze s mož-
ností nastavování rychlosti ventilátoru fancoil jednotky), světelné scé-
ny, stínění, hudbu a také je možné předávat informace "Do Not Dis-
turb" a "Make Up Room".

• Jednotka umož ň uje ovlá dá ní hlasitosti, volbu stanice internetového 
rádia z přehrávače LARA Radio.

• Informace "Do Not Disturb" a "Make Up Room" o stavu pokoje je mož-
né vizualizovat na skleně né  č teč ce karet GHR3-11 nebo skleněném 
infopanelu GDB3-10, která  je umí stě na na chodbě  u vstupu do pokoje, 
a také  je mož né  tyto informace zasí lat př í mo na recepci a informovat 
tak personá l. 

• EHT3 disponuje 3.5“ barevným dotykovým displejem s poměrem 
stran 3:4. Základní rozlišení displeje je 240 x 320 bodů. Barevná hloub-
ka je 16.7 milionu barev (24 bitová barva, True Color).

• Pomocí snímací dotykové plochy je možné ovládat tlačítka a sym-
boly na obrazovce pouhým lehkým dotykem prstu. Jednotlivé 
symboly na obrazovce jsou při „stisku“ animovány dle přiřazeného 
výstupu v systému.

• EHT3 je designově koncipována do řady přístrojů LOGUS90 (EHT3 však 
nelze násobit do vícerámečků s  ostatními přístroji v  tomto designu) 
a je určena pro montáž do instalační krabice.

EAN kód
EHT3 (bílý rámeček, bílý mezirámeček, bílý zadní kryt) - 8595188156196*

* Objednací kódy všech barevných kombinací jsou k dispozici v ceníku iNELS.
** Váha je uvedena s plastovým rámečkem.

Hotelová ovládací jednotka s dotykovým displejem

Zapojení

barevný TFT LCD

3:4

52.5 x 70 mm

aktivní

rezistivní 4 vodičová

3.5”

240 x 320

16.7 M (24 bitová barva)

27 V DC, -20/+10 %

150 mA (při 27 V DC)

svorkovnice

max. 2.5/1.5 mm2 s dutinkou

0 až +55°C

- 20 až +70°C

IP20

II.

2

libovolná

do instalační krabice

94 x 94 x 36 mm

127 g

Displej
Typ:

Poměr stran:

Viditelná plocha:

Podsvícení:

Dotyková plocha:

Úhlopříčka:

Počet bodů:

Barevná hloubka:

Napájení
Napájecí napětí/tolerance:

Jmenovitý proud:

Připojení
Připojení:

Průřez připojovacích vodičů:

Provozní podmínky
Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Rozměry a hmotnost
Rozměry:

Hmotnost**:

Technické parametry

H
otelové řešení


