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Os painéis táteis da série CUBIK bene�ciam
de tecnologia capacitiva e indicadores LED.

A nova série CUBIK conta com vários modelos 
de 2 a 8 teclas.

A cada uma das teclas está associado um LED.

Existem dois modelos:
quadrado e retangular vertical.

Incorporam sensores de temperatura e de 
humidade que enviam informação para o BUS.

O ligador standard existente na
base permite a sua alimentação
e a comunicação com
o protocolo KNX®. 

ícones à medida
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Design adaptável a qualquer ambiente,
colmatando todas as necessidades.

Disponíveis com a base em BRANCO ou em PRETO,
numa gama de até 3 níveis de personalização:

Vidros frontais da gama Capriccio podem ser 
adquiridos separadamente.

Painéis disponíveis numa ampla gama de acordo
com o nível de personalização requerido.

personalizadopreto

branco

Uma das principais vantagens
é o seu design compacto.

Com apenas 6 mm proporciona
uma instalação saliente funcional
e estética. 

vidro

2 mm

base

4 mm

Vidro frontal amovível*,
personalizado.

Vidro frontal fixo,
personalizado.

Vidro frontal fixo,
branco ou preto.

Toda a superfície do vidro é 
personalizável aplicando uma 
imagem de fundo a cores.

Permite a possibilidade de 
utilizar e combinar fotografias, 
desenhos, texturas, ícones, etc…

O vidro fixa-se à base através de um sistema de
ímanes que o permite trocar de uma forma simples.

*

Com ou sem interface gráfica. Incorporam 
sensores de temperatura e de humidade.

Fácil instalação com recurso a dois
parafusos diretamente na parede ou
numa caixa de aparelhagem universal.
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DLOFT Home Automation by TEV2
Zona Industrial da Maia I - Sector VII

Rua de Joaquim Silva Vicente - Lote 147
4470-434 Maia - Portugal

tel (+351) 912 518 050

info@dlofthomeautomation.pt

www.dlofthomeautomation.pt


