PANEL PODTYNKOWY euFRAME
wersja FBWP-02 oraz
FBWP-PXS-02 z czujnikiem zbliżeniowym

euFRAME
Karta Katalogowa

Panel podtynkowy euFRAME (FBWP-02) przeznaczony jest do stałego
wbudowania w ścianę tabletu iPad®, iPad® Air 2 lub iPad® Pro 9.7”
firmy Apple, dedykowanego m.in. do prezentacji informacji lub
sterowania automatyką budynku inteligentnego. Panel podtynkowy
składa się z puszki podtynkowej z wbudowanym zasilaczem i
sterownikiem mikroprocesorowym oraz z ozdobnej ramki zewnętrznej,
maskującej linię połączenia puszki ze ścianą i utrzymującej tablet we
właściwej pozycji. Ramka mocowana jest do puszki magnetycznie. Ramki
wykonywane są z wysokiej jakości kompozytów mineralnych w wielu
kolorach. Łatwy montaż panelu pozwala na precyzyjne zlicowanie
powierzchni tabletu z płaszczyzną ściany. Ponadto Panel Podtynkowy w
wersji FBWP-PXS-02 jest wyposażony w czujnik zbliżeniowy, wybudzający
tablet z uśpienia po wykryciu osoby zamierzającej się nim posłużyć. Panel
może być instalowany poziomo lub pionowo. Tablet nie należy do
kompletu i należy go nabyć osobno.

Zastosowania:
■ Sterowanie automatyką inteligentnego domu lub biura
poprzez aplikacje zainstalowane na tablecie.
■ Kompleksowe sterowanie wyposażeniem technicznym
sal konferencyjnych i szkoleniowych.
■ Prezentacja agend spotkań przed salami konferencyjnymi.

Dane Techniczne:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Pobór prądu na wejściu:
Prąd udarowy:
Wymiary puszki:
Wymiary ramki:
Do montażu w ścianach:
Zabezpieczenia:
Dźwięk ostrzegawczy:
Temperatura pracy:
Wilgotność względna:
Stopień ochrony:
Prąd wyjścia alarmu:
Wykrywanie zbliżenia:

110-240V AC, 50-60Hz
do 14W
0,35A/115V, 0,2A/230V
30A/115V, 50A/230V
299,7 x 182,9 x 49,1mm
315,4 x 192,4 x 4/6mm
Pełnych murowanych (beton, cegła itp.) oraz pustych
(płyty G-K, drewno)
Temperaturowe i przeciążeniowe (próg 2,5A prądu obciążenia)
89db w odległości 10cm
Od 0°C do +50°C
≤90%, bez kondensacji
IP20
max. 120mA, RON=2,2kΩ (EOL)
Regulowane skokowo: Normal 60cm, High 1m

Adres:
Eutonomy Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Piotrkowska 121/3a
90-430 Łódź

Kontakt:
www.eutonomy.com/contact
email: euframe@eutonomy.com
Tel.:
+48 42 942 0730

Treść i materiały graficzne zawarte
w broszurze są przedmiotem praw
przysługujących wyłącznie Eutonomy
Sp. z o.o. Sp. K. i nie mogą być
kopiowane oraz rozpowszechniane
bez zgody właściciela praw.

Zawartość opakowań:
1. Puszka podtynkowa.
2. Wybrana ramka ozdobna
(zamawiana osobno, pakowana
i sprzedawana w osobnym
opakowaniu).
3. Maskownica zabezpieczająca.
4. Uchwyt do zdejmowania ramki.
5. Instrukcja obsługi.

Gdzie zamówić:
■ Eutonomy: e-shop.eutonomy.com
■ Fibaro: salony i sieć sprzedaży.
■ Action: sieć dystrybucyjna

Linia ESSENTIAL
… obejmuje pięć kolorów (zdjęcie powyżej: Bleached Black*, Stone, Ivory, Desert Sand
i White) to naturalne barwy najwyższej jakości kompozytów mineralnych.
*Ramka ozdobna w kolorze Bleached Black może posiadać naturalne przebarwienia i rozjaśnienia wynikające ze struktury
i porowatości obrabianego materiału. Przebarwienia mogą przypominać „sprany jeans” i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

Linia INDIVIDUAL
... jest przewidziana dla tych z Państwa, którzy pragną unikalnego dopasowania kolorystyki ramki ozdobnej do
wnętrz. Na zamówienie wykonamy ramkę w dowolnym kolorze z palet RAL i NCS w wersji matowej
(INDIVIDUAL MATT) lub półmatowej (INDIVIDUAL SEMI-GLOSS).
Okres oczekiwania wynosi do 3 tygodni.

Uwaga!
Konstrukcja ramek ozdobnych dla tabletów iPad® jest inna od konstrukcji ramek dla tabletów iPad® Air 2
i iPad® Pro 9.7”. Przy zamawianiu ramek należy wskazać jaki model iPada będzie wykorzystywany w euFRAME.

