FRAME
Unikalny system
dokujący dla
tabletów iPad®,
iPad® Air, Air 2
lub iPad® Pro 9.7”
do sterowania
automatyką
inteligentnego
domu oraz do
prezentacji
informacji.
Estetyczny,
funkcjonalny,
bezawaryjny,
prosty …

... gdzie ‘

znaczy też ‘

FRAME

Oddajemy w Państwa ręce
FRAME - produkt elegancki,
przemyślany i estetyczny. Dzięki niemu nowe centrum
zarządzania inteligentnym domem będzie się znakomicie
prezentować w każdym wnętrzu.
Zaawansowana,
głęboko
przemyślana
konstrukcja
technologiczna została wykonana z najwyższą starannością
i z najlepszych materiałów.

■ Dostępność w wielu kolorach
i wersjach sprzętowych.
■ Ramka ozdobna wykonana
z materiałów najwyższej jakości.
■ Prosta instalacja (tylko 5cm
głębokości).
■ Przejrzysta i wyczerpująca
instrukcja montażu.

FRAME jest funkcjonalny,
ergonomiczny i prosty zarówno
w instalacji jak i w użytkowaniu.
euFRAME zaprojektowano do
użytku w hotelach, centrach
konferencyjnych,
ośrodkach
szkoleniowych,
rezydencjach,
domach jednorodzinnych i mieszkaniach - do sterowania
całością automatyki domowej, systemami audio-video (AV)
i wyświetlania wszelkiego rodzaju informacji.

FRAME pozwala:

■ Wyjątkowo silne wiązanie
magnetyczne między ramką
ozdobną i puszką podtynkową
FRAME zapewnia bezpieczne
mocowanie.

■ interaktywnie wyświetlać informacje o kolejności,
terminach, uczestnikach, agendach i ewentualnych
zmianach (np. opóźnieniach) spotkań zaplanowanych
w salach konferencyjnych i szkoleniowych,

■ Specjalna budowa
FRAME
pozwala zlicować tablet iPad®,
iPad® Air lub iPad® Pro 9,7” z
płaszczyzną ściany.

■ sterować oświetleniem, urządzeniami audio i video (AV),
ogrzewaniem,
systemem
alarmowym,
bramami
garażowymi, roletami, otwieraniem i zamykaniem okien
połaciowych, nawodnieniem i wieloma innymi
urządzeniami -

■ Wyjęcie tabletu z
FRAME
może (wybór użytkownika)
włączyć
sygnał
alarmu
lokalnego ( FRAME) lub
centralnego - dzięki możliwości
połączenia z domową centralą
alarmową.

- poprzez aplikacje działające na zainstalowanym w euFRAME
tablecie iPad®, iPad® Air, iPad® Air 2 lub iPad® Pro 9,7”.
Tablet iPad® Air 2 w tej broszurze prezentuje m. in. interfejs
aplikacji systemu FIBARO - jednego z najbardziej
zaawansowanych, a równocześnie łatwych w instalacji i
użytkowaniu bezprzewodowych systemów inteligentnego
domu.
Jesteśmy dumni z partnerstwa technologicznego z firmą
FIBARO, należy jednak pamiętać, że w obszarze automatyki
domowej euFRAME nie ogranicza Państwa wyłącznie do
rozwiązań tej firmy.

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

Linia ESSENTIAL
Jak wybrać i zamówić
FRAME:
1. Panel podtynkowy
FRAME i ramka ozdobną są
pakowane i sprzedawane osobno. Należy zamówić panel,
a dalej wybrać i zamówić odpowiedni kolor ramki ozdobnej.
2. Zdecydujcie Państwo, czy chcecie, aby tablet „wybudzał”
się kiedy będziecie się do niego zbliżać.
3. Zdecydujcie, czy zasilacz tabletu ma być zasilany napięciem
zmiennym (110-240V AC) czy też napięciem stałym (12V,
24V, 48V DC).
4. Jeśli chcecie Państwo zamówić ramkę inną niż podstawowa
- prosimy zwrócić uwagę, że czas oczekiwania zależy od
wyboru linii kolorystycznej:
■ ESSENTIAL - do 1 tygodnia,
■ INDIVIDUAL - do 3 tygodni.
5. Prosimy wyraźnie wskazać, który model iPad’a chcecie
Państwo wykorzystać w
FRAME - od tego zależy
konstrukcja ramki ozdobnej.
6. Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem jednego
z naszych partnerów dystrybucyjnych lub przez naszą
stronę internetową www.eutonomy.com

www:
email:
Tel.:

www.eutonomy.com
sales@eutonomy.com
+48 42 942 0730

Linia
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Ivory

Desert Sand

Stone

Bleached Black

Linia
... jest przewidziana dla tych, którzy pragną unikalnego dopasowania kolorystyki ramki ozdobnej do
wnętrz. Na zamówienie wykonamy dla Państwa ramkę w dowolnym kolorze z palet RAL i NCS.
Prosimy o osobisty kontakt za pośrednictwem strony internetowej produktu: www.eutonomy.com
Malowanie i lakierowanie indywidulane wykonywane jest w dwóch opcjach:
■ Individual MATT - kolor matowy, lub
■ Individual SEMI-GLOSS - kolory półmatowe - lekko połyskliwe.

Kolory z palet RAL i NCS mogą być
matowe lub półmatowe. Okres
oczekiwania na tak wykonaną ramkę
ozdobną wynosi do 3 tygodni.

UWAGI:
1. Ramki ozdobne poza linią Essential są wykonywane na indywidualne zamówienie. Standardowa
grubość ramki wynosi 6mm; ramki wykonywane na zamówienie mogą mieć grubość 6mm lub
4mm. Aktualne ceny różnych wzorów, kolorów i opcji wykonania ramek znajdują się na stronie
www.eutonomy.com.
2. Zwracamy uwagę, że ramki ozdobne w kolorze Bleached Black mogą posiadać naturalne
przebarwienia i rozjaśnienia wynikające ze struktury i porowatości obrabianego materiału.
Przebarwienia mogą przypominać „sprany jeans” i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

Sale konferencyjne i ośrodki szkoleniowe

Spotkania, agendy, terminarze ...
Wszystko to możecie Pańtwo prezentować za
pomocą tabletu zamkniętego w euFRAME.
Warto przypomnieć, że wyjęcie tabletu przez osobę
nieuprawnioną może spowodować uruchomienie
lokalnego alarmu (głośny sygnał dźwiękowy
emitowany przez euFRAME przez 30 sekund) lub/i
załączenie centralnego systemu alarmowego (np.
Satel). Obie te opcje możecie Państwo uruchomić lub
nie - za pomocą odpowiednich ustawień i podłączeń
na etapie instalacji euFRAME lub w dowolnym
późniejszym momencie.

Telewizory,
projektory,
nagłośnienie, oświetlenie,
rolety, etc.
Wszystkim tym możecie
Państwo
sterować
za
pomocą specjalizowanych
aplikacji zainstalowanych
na tablecie zamkniętym w
euFRAME.

White

Ivory

Desert Sand

Gdzie kupić/zamówić:
■
■
■

Action: www.action.pl
Fibaro: salony i sieć sprzedaży
www.eutonomy.com

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.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Pobór prądu na wejściu:
Prąd udarowy:
Wymiary puszki:
Wymiary ramki:
Do montażu w ścianach:

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).

Zabezpieczenia:
Dźwięk ostrzegawczy:
Temperatura pracy:
Wilgotność względna:
Stopień ochrony:
Prąd wyjścia alarmu:
Wykrywanie zbliżenia:

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

