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Charakterystyka ogólna
Moduł rozpoznawania gestów jest składnikiem systemu 
Ampio Smart Home i może służyć do:
 załączania dowolnych urządzeń / oświetlenia podłączonego do 

systemu inteligentnego domu

Sterowanie modułem odbywa się poprzez magistralę CAN-Bus.  
Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11-16V DC. 

Programowanie  modułu odbywa się  za pomocą specjalnego 
programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz  
programu SmartHome CAN konfigurator. Dzięki niemu możemy 
skonfigurować, w jaki sposób moduł ma reagować na wejścia 
oraz sygnały z magistrali CAN.   
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Dane techniczne
Napięcie zasilania modułu                 11-16V DC
Pobór prądu (średni)                           30 mA
Maksymalny pobór prądu                          100 mA

Wymiary
szerokość                                                               90 mm
wysokość                                                               90 mm
głębokość (razem z PCB)                                        21 mm

Montaż
W celu zamontowania włącznika stosuje się specjalną blaszkę 
montażową. Szczegóły montażu i osadzania blaszki opisane są 
w dodatkowej instrukcji: Montaż blaszki prowadzącej panelu 
2,4,6,9-polowego.

Programowanie

Urządzenie posiada złącze przeznaczone do podłączenia czujnika 
temperatury Dallas 18B20. Dane z czujnika będą przesyłane do 
magistrali CAN-Bus i mogą być wykorzystane np. do sterowania 
ogrzewaniem, roletami, czy innymi elementami podłączonymi 
do systemu.

Moduł rozpoznaje ruchy dłoni nad szkłem sensora i w zależności 
od kierunku ruchu może realizować zdefiniowane funkcje. 
Przykładowo ruch dłoni od lewej do prawej może załączać oświetlenie 
pomieszczenia, a ruch z góry na dół włączanie wyciszanie systemu 
audio. Nie jest wymagane dotykanie szkła sensora - moduł rozpoznaje
gesty wykonywane nad szkłem.

Gesty możliwe do zrealizowania:
 z góry do dołu
 z dołu do góry
 od lewej do prawej
 od prawej do lewej
 puknięcie na krawędziach
 puknięcie centralne

Poza podstawową funkcjonalnością, moduł posiada 4 kontrolki 
sygnalizacyjne oraz wbudowany buzzer.

Ropoznawanie osi                         X i Y
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WYMIARY MODUŁU
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Legenda:

DS18B20 - czujniki temperatury

w technologii 1-wire

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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