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u Προσαρμόσιμη ένταση ήχου, φωτεινότητα οθόνης και
αντίθεση οθόνης

u Εύκολη στην πρόσβαση καρτέλα οδηγιών

u Προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης

Το DS7447V2 είναι ένα τετρασύρματο αλφαριθμητικό
πληκτρολόγιο με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που
συνεργάζεται με τους Πίνακες ελέγχου DS7060,
DS7080iP-32, σειρά DS7200 και σειρά DS7400Xi.
Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Το
πληκτρολόγιο απαιτείται για τον τοπικό προγραμματισμό
του πίνακα ελέγχου.

Περιγραφή λειτουργ.

Προσαρμόσιμη ένταση ήχου και φωτεινότητα/
αντίθεση οθόνης
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου που
δεν αντιστοιχεί σε συναγερμό, καθώς και τη
φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης, με το
πληκτρολόγιο.

Εύκολη στην πρόσβαση καρτέλα οδηγιών
Οι βασικές οδηγίες χρήσης βρίσκονται σε μια
συρταρωτή καρτέλα η οποία μπορεί να εγκατασταθεί
έτσι ώστε να ανοίγει τόσο από τα αριστερά όσο και από
τα δεξιά.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης
Τα τρία μη επισημασμένα πλήκτρα κάτω από την
τελευταία σειρά πλήκτρων του πληκτρολογίου μπορούν
να προγραμματιστούν ως πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης σε

περίπτωση πυρκαγιάς, ειδικό πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης
και πλήκτρο εκφοβισμού διαρρήκτη (πανικού).
Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες ετικέτες.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσ. Είδος

1 Διάταξη πληκτρολογίου

1 Συρταρωτή καρτέλα πληροφοριών

2 Καρτέλες πληροφοριών

1 Χάντρα φερίτη με οδηγίες εγκατάστασης

1 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Πληροφορίες παραγγελίας

DS7447V2‑EXP Πληκτρολόγιο LCD
Προς εξαγωγή. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του
ήχου, τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης,
καθώς και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης
ανάγκης
Αρ. παραγγελίας DS7447V2-EXP



DS7447V2‑BEL Πληκτρολόγιο LCD
Κατάλληλο για χρήση στο Βέλγιο. Προς εξαγωγή.
Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του ήχου, τη
φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης, καθώς και
τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης
Αρ. παραγγελίας DS7447V2-BEL

DS7447V2‑FRA Πληκτρολόγιο LCD
Για χρήση στη Γαλλία. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση
του ήχου, τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης,
καθώς και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης
ανάγκης NF A2P Τύπος 2 Αρ. πιστοποίησης:
122000076-01.
Αρ. παραγγελίας DS7447V2-FRA

DS7447V2‑HU Πληκτρολόγιο LCD
Κατάλληλο για χρήση στην Ουγγαρία. Διαθέτει
χειριστήρια για ένταση του ήχου, τη φωτεινότητα και την
αντίθεση της οθόνης, καθώς και τρία
προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης
Αρ. παραγγελίας DS7447V2-HU

DS7447V2‑SPA Πληκτρολόγιο LCD
Κατάλληλο για χρήση στην Ισπανία. Διαθέτει χειριστήρια
για ένταση του ήχου, τη φωτεινότητα και την αντίθεση
της οθόνης, καθώς και τρία προγραμματιζόμενα
πλήκτρα έκτακτης ανάγκης
Αρ. παραγγελίας DS7447V2-SPA

DS7447V2‑SWE Πληκτρολόγιο LCD
Κατάλληλο για χρήση στη Σουηδία. Διαθέτει χειριστήρια
για ένταση του ήχου, τη φωτεινότητα και την αντίθεση
της οθόνης, καθώς και τρία προγραμματιζόμενα
πλήκτρα έκτακτης ανάγκης
Αρ. παραγγελίας DS7447V2-SWE

 

2 | Σειρά DS7447V2 Πληκτρολόγια LCD

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:     
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

   

© BRobert Bosch S.A. 2014 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
2532675723 | el, V6, 23. Ιαν 2014


