INTERRUPTORES DO SÉCULO XXI
A A-TOUCH apresenta interruptores do século XXI que permitem facilitar a instalação, reduzindo o número de
tubos, interruptores, fios e caixas de aparelhagem, reduzindo também a mão-de-obra.
Com interruptores A-TOUCH cada interruptor tem 4 teclas com 9 funções possíveis: é assim possível comandar
várias luzes, estores ou cortinados, tanto individualmente como em grupo, tornando a operação fácil e intuitiva.
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Instalação convencional com uma comutação de
escada: do lado esquerdo temos 2 comandos na
parede.
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Instalação com A-TOUCH com comutação das 4
luzes de cada lado, só com 1 comando de cada lado.

Como se vê à direita, com A-TOUCH e com uma instalação simples o utilizador pode comandar as 4 luzes em
ambos os lados sem acrescentar nenhum tubo: só é necessário acrescentar mais um condutor para comunicação.
Este condutor é um fio V de 1 ou 1.5 mm2 enfiado no mesmo tubo da Fase, Neutro e Terra.

A A-TOUCH tem vários tipos de actuador tanto de parede como para calha DIN para satisfazer todas as
necessidades:
- on/off
- regulação de fluxo
- regulação de tiras de LEDs
- regulação de cor com fitas RGB
- regulação 0-10V
- comando de estores e cortinados
- comando de contactos secos
- comando sem função
A programação é feita por qualquer pessoa de forma fácil e intuitiva e sem necessidade de qualquer
formação específica: basta usar o seu smart-phone.
Uma Gateway IP permite a ligação da casa à Internet tornando possível a visualização e controlo da casa de
qualquer lado, sem computadores, sem bastidores, sem configurações complicadas.

Rodando o telefone pode visualizar
as suas câmaras de CCTV, tudo na
mesma APP.

A A-TOUCH fornece também comandos para climatização, som ambiente e segurança, oferecendo uma solução
completa e integrada ao seu cliente.
Em resumo, com A-TOUCH tem:
- menos trabalho em obra
- menos material
- flexibilidade de comando total
- uma solução completa para o cliente final
- independência total pois tudo depende só de si

Contacte-nos para mais informações.

www.atouch.com.pt
info@atouch.com.pt

Para ver o nosso site e o vídeo de
apresentação leia este código.

