
• Multi IR/AC Control Pages

• 8 slave +1 Master HVAC (FCU\AHU)

• Clapper Mic Sensor Built in

• IR Eye Built in (Receive Hand Held Remote control commands)

• Lux Sensor Built in (Light Intensity Adjustment according to
   sun light)

• PIR Motion Sensor Built in (For Energy Saving Occupancy, and
   Security)

• 2Z (NO\NC) DI

• IR Emitters (Flashers) with 255 IR codes  menus

• Logic 32 tables ×8 lines 

• Security 99 codes

• LED (RGB) Surround Wall Effect 

• Menu buttons on top modified for easy use

• Blue Back lit Buttons 

• Built in temp sensor thermostat
   If temp    
   If lux                            
   If occupancy 

• Slim Elegant Design 

• Fruit Basket Finishes and Variety of Materials and Patterns to fit
   any Decor

• Fits most Wall Back Box Standards: (UK, Germany, France,
   Australia,USA, South Africa and Other)

• Trail Click Ready (Simply Add any TC Module to Back of DDPs.

• S-wave compatible

• Ceiling Fan Speed Control Added

• Password / Code Entry Feature Added
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DDPs  Flyer

- Nhiều trang điều khiển IR/AC

- 8 trang HVAC phụ và 1 trang HVAC chính (FCU/AHU)

- Tích hợp cảm biến tiếng vỗ tay

- Tích hợp cổng nhận tín hiệu hồng ngoại (tín hiệu phát ra từ Remote G4)

- Tích hợp cảm biến đo độ sáng (điều chỉnh cường độ sáng phù hợp với 

  lượng sáng mặt trời)

- Tích hợp cảm biến chuyển động - PIR (tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ kiểm

  soát an ninh)

- 2 cổng tiếp điểm khô (NO/NC)

- Khả năng phát hồng lệnh (cho phép lưu trữ lên đến 255 mã lệnh)

- 32 bảng logic x 8 dòng 

- 99 mã lệnh dành cho an ninh

- Hiệu ứng đèn LED (RGB) viền

- Bố trí nút lựa chọn thư mục bên trên, tăng tính tiện dụng

- Tích hợp cổng nhận tín hiệu cảm biến nhiệt độ

  Điều kiện logic: Nhiệt độ + Độ sáng + Chuyển động

- Kiểu dáng thanh gọn & tinh tế (slim)

- Cho phép lựa chọn hoặc thay đổi mặt nạ với chất liệu và màu sắc đa dạng

- Phù hợp với hầu hết chuẩn hộp đế âm tường (Anh, Pháp, Úc, Mỹ, Nam Phi

  và nhiều quốc gia khác)

- Sẵn sàng tích hợp thêm mô-đun TC phía sau DDPs

- Tương thích với S-Wave

- Bổ sung tính năng điều khiển quạt trần

- Hỗ trợ bảo vệ bằng mật khẩu/Mã truy cập

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN HÌNH HIỂN THỊ - DDPs
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