
Więcej niż łącznik ...

JUST 
TOUCH



JUST
TOUCH

• Oświetlenie

• Sterowanie kolorami RGB i bielą
• Zasłony / rolety

• Klimatyzac ja

• Dowolnie programowalne strony

• Hotel-"Nie przeszkadzać"/

• Wibracja dotyku

• Czujnik zbliżeniowy

• Czujnik CO2

• Czujnik temperatury i wilgotności
• Personalizowane tryby

• Scenariusze czasowe

Ogólne dane

Atrakcyjny design i nowoczesna 
technologia od INTERRA  ...



JUST
TOUCH

JUST TOUCH przycisk z termostatem 
nowej generacji, zaprojektowany w 
Centrum B&R INTERRA, otwiera 

przed Tobą drzwi do niezwykłego 
komfortu.



Pełny dotyk & Przyciski akrylowe / Czarne szkło

Pełny dotyk & Przyciski akrylowe / Białe szkło

Pełny dotyk & Przyciski akrylowe / Metalizowany efekt szkła



Twój dom, Twój 
wybór: Zaprojektuj 
swój własny, 
inteligentny przycisk 
Just Touch ...

SPERSONALIZOWANY DESIGN



Pełny dotyk & Akrylowy dotyk 
Czarne szkło



Pełny dotyk & Akrylowy dotyk 
Białe szkło



Akrylowy dotyk 
Metalizowany efekt szkła”



Pełny dotyk & Akrylowy dotyk 
Kolory



Pełny dotyk & Akrylowy dotyk 
Spersonalizowany design



Pełny dotyk & Akrylowy dotyk 
Spersonalizowany design



Just Touch
Strony ekranu
Poczuj się wyjątkowo dzięki Just Touch. Możesz zaprojektować swój przycisk 
dzięki programowalnemu interfejsowi. Spełni on wszystkie Twoje oczekiwania 
dzięki dostępności wielu podstron i innowacyjnym funkcjom. 

Najlepsze jest w nim to, że 
może być zaprojektowany pod 
potrzeby inwestycji.

Just Touch oferuje możliwość niestandardowego 
zaprojektowania strony interfejsu i stron ze 
scenariuszami według własnego uznania, niezależnie 
od charakteru inwestycji - mieszkalnej, hotelowej czy 
komercyjnej. 

Zapewnia dużą łatwość obsługi i wygodę dzięki 
przyjaznemu i czytelnemu interfejsowi. 

Ponadto, na stronach scenariusza, które edytowałeś, 
oferuje możliwość ustawienia ulubionej strony jako 
strony głównej i korzystania z niej zarówno z ekranu, 
jak i przycisków dotykowych. 

Dodatkowo, poprzez przypisanie do przycisków 
dotykowych często wykorzystywanych scenariuszy, 
takich jak oświetlenie, klimatyzacja czy rolety, umożliwia 
załączanie ich bez przemieszczania się po ekranie. 



Just Touch
Strony i podstrony
Dzięki swoim licznym funkcjom przycisk JUST TOUCH od 
INTERRA jest właściwe mini panelem dotykowym.

Ten mini panel dotykowy dysponuje funkcjami takimi, jak wielostronicowe menu, konfigurowalny interfejs, 
termostat, scenariusze czasowe, czujnik tlenku węgla, czujnik temperatury zewnętrznej. 
Ponadto, umożliwia dowolne umieszczanie stron i ikon. 

Strony termostatu Strony oświetlenia & żaluzji Strony ogólne

Strony scenariuszy Strony personalizowane Strony serwisu hotelowego




