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SAUTER ecoUnit-Touch
Uma unidade operacional de ambiente como um smartphone A nova unidade operacional de sala
SAUTER ecoUnit-Touch apresenta um design elegante e navegação intuitiva do usuário. O ambiente da sala
pode ser controlado por meio de um painel de ambiente ou aplicativo de smartphone conectado via
Bluetooth, dando ao usuário flexibilidade máxima. Nesta era moderna de smartphones e tablets, as pessoas
podem operar dispositivos ao toque de um dedo. Esse recurso conveniente também é desejável quando se
trata de controles de sala. O SAUTER ecoUnit-Touch combina uma interface clara com a versatilidade de um
aplicativo de smartphone - atendendo às demandas do usuário com experiência em tecnologia. Climas de
sala personalizadas. As soluções inteligentes de automação de salas - como a linha de sistemas EY-modulo 5
da SAUTER - otimizam a eficiência energética em grandes escritórios e prédios de administração e reagem
rapidamente quando as condições do ambiente mudam. Em ambientes de trabalho modernos, as
preferências individuais exigem um sistema de clima, temperatura, iluminação e guarda-sol que atenda às
suas necessidades específicas. Uma interface de usuário parecida com um aplicativo. Com o SAUTER ecoUnitTouch, ajustar os pontos de ajuste locais não poderia ser mais simples. A unidade de operação da sala possui
uma tela sensível ao toque resistente a arranhões, exibindo até seis blocos de funções. Deslizar para a
esquerda ou para a direita revela outras peças. Seis páginas estão disponíveis para agrupar e assinar funções.
As placas fornecem acesso direto às funções da sala - alterando os pontos de ajuste de temperatura
individuais, controlando as persianas e ligando e desligando vários grupos de iluminação. O visual atraente e
contemporâneo da unidade de operação, que vem em preto ou branco, combina soberbamente com designs
de quarto modernos. Operação de painel ou smartphone A SAUTER escolheu ícones facilmente
compreensíveis para as funções, tornando o aplicativo de smartphone muito fácil de usar. A interface do
usuário do ecoUnit-Touch, no entanto, não se parece com um aplicativo. Também pode ser acessado
diretamente de dispositivos móveis.
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Quando a unidade operacional é instalada em uma sala, ela pode ser conectada a um smartphone ou
tablet via Bluetooth. O aplicativo - disponível para iOS e Android - exibe um painel operacional com layout
idêntico. Isso permite que o usuário altere as configurações da sala de forma conveniente - da mesa de
trabalho ou da mesa de reunião, por exemplo. Extensível em módulos Independentemente do tipo de quarto,
ou como é usado, o SAUTER ecoUnit-Touch está sempre à altura da tarefa. Sua estrutura modular permite que
outras funções sejam adicionadas. Junto com um sensor de temperatura integrado, ele também possui seis
entradas digitais. Isso significa que interruptores de luz convencionais e sensores de presença podem ser
integrados. Fazendo parte de uma solução inteligente de automação de ambientes, a unidade operacional da
sala SAUTER ecoUnit-Touch fornece sempre um ambiente de sala individualizado. Além disso, é
extremamente econômico executar, alternando para stand-by sempre que possível.
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