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GEZE Cockpit
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hopkoppling av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik

Fastighetsautomation med produkter från GEZE

BACnet IP-integration i fastighetssystem

Anslutning av CAN-bussklara GEZE-produkten via 1 bussledning

Anslutning av CAN-bussklara GEZE-produkter via flera bussledningar

Anslutning av ej bussklara GEZE-produkter eller externa komponenter med gränssnittsmodul GEZE IO
420

Anslutning av CAN-bussklara GEZE-produkter med gränssnittsmodul IO 420

Anslutning av rök- och värmeutsugsanläggningar från GEZE via gränssnittsmodul IO 420 MBZ
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Modulbyggt fastighetsautomationssystem för användning av olika programapplikationer
inom fastighetsautomation eller BACnet IP-integration i andra system
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PRODUKTBESKRIVNING

Med GEZE Cockpit stänger vi gapet på området för fastighetsautomation med det första smarta säkerhetssystemet för
dörrar och fönster. Den unika hopkopplingen av dörr- och fönsterteknik med smart programvara och öppna gränssnitt ger
alla planerare och operatörer helt nya möjligheter inom fastighetsautomation. För högre effektivitet, säkerhet och komfort.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modulbaserad fastighetsautomation

BACnet Standardized Device Profile B-BC (BACnet Building Controller)

Visualisering, användning och övervakning av anslutna GEZE-produkter

Separat licenserbar webbläsarapplikationer för många användningsområden inom fastighetsdrift

Integrationsmöjlighet för olika busslinjer för flexibel fastighetsplanering och skalbarhet

Effektiv hårdvara för installation i kopplingsskåp (hattskenemontering)

Konfigurationsprogram GEZE BASIC

GEZE VISU app för visualisering och användning av GEZE-produkter

GEZE VISU+ app för extra larm, övervakning och e-postmeddelandetjänst

Klientkompatibelt system för avbildning av många fastighets- och användarstrukturer

Aktivering av de olika anslutningarna via licensmodell
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn GEZE Cockpit

Produkttypens identifieringskod Styrenhet

Antal anslutningsbara enheter max. 126 (mehr auf Anfrage)

Anslutning CAN-buss Ja

Anslutning av CAN/Ethernet-bussledningar Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Betecknin
g Beskrivning ID-nr Mått

Driftspän
ning Monteringssätt

GEZE
Cockpit
-Konfig-

Modulbyggt fastighetsautomationssystem för
användning av olika programapplikationer inom
fastighetsautomation eller BACnet IP-integration i
andra system

168274 120 x 116
x 58 mm

24 V DC
+/-15%

Hattskenemontering

BESTÅR AV

GEZE COCKPIT VISU PROGRAMLICENS

Programvara för fastighetsautomation för visualisering av dörrar, fönster
och säkerhetsteknik

Beteckning Beskrivning ID-nr

GEZE Cockpit VISU
programlicens

Webbläsarbaserad programapplikation för GEZE Cockpit för användning och visualisering av
dörrar, fönster och säkerhetsteknik / Håll koll på alla statusar för dina inbyggda produkter.

167982

GEZE COCKPIT VISU+ PROGRAMLICENS

Programvara fastighetsautomation för skapande av individuella
meddelanden

Beteckning Beskrivning ID-nr

GEZE Cockpit VISU+
programlicens

Webbläsarbaserad programapplikation för GEZE Cockpit för att skapa individuella
meddelanden om larm och övervakning av produktspecifika parametrar / Obs: endast i
kombination med VISU

167983
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