
SMART HOME CENTRALE Touch IV

Touch IV
Smart Home centrale. 

Inschakelen, confi gureren en gebruiken!

15,6" monitor-PC Touch IV voor continu gebruik met geïntegreerde Wireless antennemodule en reeds 
geïnstalleerde visualisatie- en sturingssoftware GFVS 4.0 voor alle nodige sensoren en actoren, 5 Clients, 
5 camera’s en een willekeurig aantal sensoren, actoren en tij dfuncties. Met staander voor standalone of 
voor wandmontage. De wandmontage set VESA moet afzonderlij k besteld worden.

Deze monitor-PC heeft een Linux operating system en is geblokkeerd voor andere toepassingen zodat de GFVS 
4.0 storingsvrij  kan werken. Geschikt voor continu gebruik 24/7. Er wordt een voedingsblok meegeleverd.

Alle gegevens en gebeurtenissen worden opgeslagen in een database gedurende een vooraf bepaalde 
periode. De beschikbare geheugencapaciteit bedraagt 80 GB netto. Om gegevensverlies te voorkomen, 
worden alle gegevens redundant opgeslagen, volgens een speciale methode, op een aparte partitie van 
de harde schij f. Daarnaast kunnen de gegevens ook opgeslagen worden op een extern geheugen zoals 
bij voorbeeld een USB-stick.

Met de geïnstalleerde visualisatie- en sturingssoftware GFVS 4.0 kan men enerzij ds de schakelstand van de 
actoren en het verbruik van bv. kWh-meters, gas-, watermeters en verwarming visualiseren en anderzij ds 
kunnen de ingeleerde actoren ook direct geschakeld en gestuurd worden. Daarvoor volstaat een 'Touch'.

Als er een internetverbinding bestaat, biedt deze de mogelij kheid van externe toegang met een 

Smartphone en/of Tablet om de installatie te visualiseren en te sturen. De eenvoudigste en veiligste 

aanmelding met de Eltako-quickcon®-Technologie. 

Touch IV-wg Smart Home centrale Touch-PC met GFVS 4.0 glanzend wit EAN 4010312318829

Touch IV-sz Smart Home centrale Touch-PC met GFVS 4.0 glanzend zwart EAN 4010312318812

wandmontage set 

VESA

Montagebeugel voor GFVS-TouchIV EAN 4010312312629

TECHNISCHE GEGEVENS

CPU Intel Processor

Werkgeheugen (RAM) 4 GB

Harde schij f 120 GB SSD

Radiostandaard / frequenties EnOcean 868 MHz, WLAN 2,4 GHz 802.11ac

Beeldscherm 39,6 cm (15,6") resistief touchscreen

Voedingsspanning Voeding 100-240 V AC/19 V DC

Energieverbruik (max.)
7 Watt zonder ingeschakeld beeldscherm, 

12 Watt met ingeschakeld beeldscherm

Afmetingen (H×B×D) 391 × 327 × 42 mm

Gewicht ongeveer 3,6 kg

Touch IV, zwart glanzend

Touch IV, wit glanzend


