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Generelt
S3000 Påsats for manuell og automatisk operasjon av persienner, lys og vifter. Innstilling med
Bluetooth. Benyttes med elektroniske brytere, dimmere, DALI-dimmere, 3-tråds slaveinnsatser,
og persiennestyringsinnsatser i System 3000. Kan kombineres med S3000 lysstyrke- og
temperatursensor.

Beskrivelse
Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller
vifter.Betjening og programmering med smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth med appen:
Gira Bluetooth. Benyttes med: - S3000 bryterinnsats type GI540300 - S3000 elektronisk
bryterinnsats type GI540500- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000
og GI540100- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600 - S3000 slaveinnsats 3-tråds
type GI540900 - S3000 lysstyrke- og temperatursensor BT type GI546602 Dette produktet har
blant annet følgende funksjoner: - Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra
innkoblede slave-enheter og deaktiverer automodus. - Aktivering/deaktivering av automatisk
drift.- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000
persiennestyringsinnsats.- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsatser (gjelder også DALI
styreinnsats). - Nattmodus kan velges og betyr at LED som varsler status og funksjon ikke lyser
konstant.- Programmering av påsatsen skjer med appen "Gira Bluetooth" som er tilgjengelig for
Android- og iOS-telefoner og -nettbrett. Mulige funksjoner med Gira Bluetooth: - Betjening av
avblendinger og lys med feedback på status. - Visning av den aktuelle avblendingsposisjonen
eller dimmestillingen. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.- For hvert
koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.- Astrour som kan optimeres
ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforsyvning kan stilles inn. - Automatisk dato- og
klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.- Passordbeskyttelse for
tidsprogrammer og innstillinger er mulig. - Lagring av én avskjermingsposisjon, én
avskjermingsfunksjonstid og én lamelleomstyringstid.- Omstilling til inversdrift ved
persienneinnsatser er mulig, har du koblet omvendt kan driftsretningen enkelt vendes. Maksimal og minimal lysstyrke ved bruk av dimmer kan stilles inn. Fabrikksinnstilt minimum er
5% men denne kan stilles fra 0% til 67%.- Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor
Bluetooth er solskjermings- og skumringsfunksjonen mulig.
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