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Díky inovativním vlastnostem je ovládání místnosti s Thanos EVO velmi jednodu-
ché, intuitivní a vhodné pro všechny požadavky. Kromě teploty a vlhkosti se měří 
také dva parametry kvality ovzduší CO2 a VOC. Po komunikaci BUS mohou být 
zobrazeny hodnoty externích senzorů.

Toto zařízení umožňuje zobrazení krátkých textových zpráv a použití 2D prosto-
rové grafiky (půdorys), která například usnadňuje zapnutí a vypnutí osvětlení  
definovaných uživatelských skupin. Mezi další funkce patří funkce ECO a pohodlné 
ovládání žaluzií.

INTEGROVANÝ SENZOR
Zařízení má až čtyři integrované senzory 
pro měření teploty, relativní vlhkosti, CO2 
a VOC.

MĚŘENÍ HODNOT
Barevná vizualizace všech interně 
měřených hodnot a až čtyř externích 
měřených hodnot (venkovní teplota,
venkovní jas, spotřeba energie ...)

KLIMATIZACE
Řízení požadované teploty a úrovně 
ventilátoru podle potřeby

ECO-MODE (EKONOMICKÝ MÓD)
K dispozici je režim ECO, který nastaví vaše 
zařízení tak, aby šetřil vaše peněženky

thanos EVO NOVOS

černáčerná bílábílá hliník 

PŘEDVOLBY (SCÉNY)
Volně konfigurovatelné předvolby pro přímý 
přístup k předem nastavitelným profilům 
místnosti (např. pro prezentace, pro  
ekonomický mód apod ...)

Díky 4,8“ dotykovému displeji s vysokým rozlišením a elegantní skleněné 
ploše je NOVOS Touch vrcholem mezi novými řídicími jednotkami pro ovládání  
místnosti. Intuitivní dotykové rozhraní podobné telefonu se snadno ovládá,  
zobrazuje stavové zprávy na displeji a na hlavním panelu zobrazuje všechny  
hodnoty v jednom.

Navíc NOVOS Touch poskytuje až čtyři integrované senzory, které umožňují 
současnou detekci teploty, vlhkosti, CO2 a VOC. Ovládání osvětlení a žaluzií je 
díky jednoduchým příkazům velmi pohodlné. 

Většina funkcí NOVOS Touch je k dispozici také u NOVOS 7. Jde o výkonný pro-
storový ovladač s vysoce kvalitním 3,5“ TFT displejem a skleněným povrchem. 
Přesvědčí Vás jednoduchou obsluhou, menu ovládáte pomocí otočného tlačítka. 
Navíc jsou k dispozici čtyři konfigurovatelná dotyková tlačítka, která umožňují 
rychlý přístup k často používaným funkcím.

PŘEHLED FUNKCÍ

DOSTUPNÉ BAREVNÉ VARIANTY

OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ A ROLET
Požadovanou polohu žaluzie nebo rolety a 
sklon lamel lze nastavit pomocí intuitivního 
konceptu ovládání

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
Tato funkce umožňuje stmívání, zapíná-
ní a vypínání různých světelných zdrojů 
(např. zářivky, bodovky, LED ...)

FUNKCE PŘÍTOMNOSTI
Funkce přítomnosti signalizuje ovládá-
ní místnosti nadřazenému regulačnímu  
systému
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