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Generelt

KNX S1 fra Gira krypterer all kommunikasjon, og gir sikker tilgang til KNX-anlegget fra utsiden.
Sikker og kryptert tilgang over internettSikker og enkel fjerntilgang for vedlikeholdIngen
konfigurering av router

Beskrivelse

KNX S1 registreres og settes opp i Gira Device Portal som sørger for tilgang til nettverket
uavhengig av internettleverandør og type router. Det hele skjer uten at noen porter i routeren
åpnes.Produktet leveres med passord for programmering i Gira Project Assistant, oppsett i KNX
Secure og registrerings-ID i Gira Device Portal.I Gira Device Portal kan du:
Administre lenker til andre produkter som er tilkoblet ditt nettverk. Slik sikres også fjerntilgang til
andre produkterAdministrere og se meldinger fra systemetEditere meldinger fra ulike
hendelserAdministrere videresending av meldinger fra systemet via e-mail (SMS-videresending
fungerer foreløpig ikke i Norge)Administrere brukere av systemet.
Som installatør kan du overføre eier- og administrator-rettighetene til boligeieren. Etter at dette
er gjort må boligeieren åpne S1 for fjerntilgang til godkjente og registrerte serviceytere i
systemet. Har du KNX i boligen kan du ved hjelp av ETS sette opp ulik KNX-funkjsonalitet, som
for eksempel å stenge all mulighet for fjerntilgang når boligeieren er hjemme, indikere status på
fjerntilgangen, gi tilgang til installatør eller beboer, eller å trigge alarmer eller beskjeder fra KNXanlegget.

Informasjon

KNX Medium: TP1Start opp modus: S Mode (ETS)IP Kommunikasjon: Ethernet 10/100 BaseT
(10/100 Mbit/s) IP Forbindelse: RJ45 Supporterte protokoller: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP,
(Core, Routing, Tunnelling, Device Management), ARP, ICMP, IGMP MicroSD kort: opp til
32GB (SDHC)
Nødvendig tilbehør:
Spenningsforsyning GI129600 eller KNX Spenningsforsyning 320 mA type GB108600

Tekniske data
Styringssystemer
Merkespenning
Effektforbruk
Temperaturområde
Tavlemoduler

DC 24 - 30 V
2W
0° C til +45° C
2
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