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u Állítható a hangerő, a kijelző fényereje és kontrasztja

u Hozzáférhető útmutatócímke

u Programozható vészjelző gombok

A DS7447V2 négyvezetékes, alfanumerikus LCD-s
billentyűzet, amely DS7060, DS7080iP-32, DS7200
sorozatú és DS7400Xi sorozatú vezérlőközpontokhoz
csatlakoztatható. Az összes rendszerfunkciót
támogatja. A billentyűzet a vezérlőközpont helyi
programozásához szükséges.

Főbb funkciók

Állítható hangerő és kijelző
A billentyűzeten beállítható a nem riasztási hangerő, a
kijelző fényereje és kontrasztja.

Hozzáférhető útmutatócímke
Az alapvető felhasználói útmutató egy kihúzható lapon
található, mely úgy szerelhető fel, hogy akár balról,
akár jobbról ki lehet húzni.

Programozható vészjelző gombok
A billentyűzet alsó sorában található három jelöletlen
billentyű tűzjelzőként, speciális vészjelző billentyűként
és pánikfunkcióként programozható be. Öntapadós
címkék mellékelve.
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Rendelési információ

DS7447V2‑EXP LCD billentyűzet
Export céljára. Három programozható vészjelző
gombbal, valamint kezelőszervekkel rendelkezik a
hangerő, a kijelző világosságának és a kijelző
kontrasztjának szabályozásához.
Rendelésszám DS7447V2-EXP



DS7447V2‑BEL LCD billentyűzet
Belgiumi használatra. Export céljára. Három
programozható vészjelző gombbal, valamint
kezelőszervekkel rendelkezik a hangerő, a kijelző
világosságának és a kijelző kontrasztjának
szabályozásához.
Rendelésszám DS7447V2-BEL

DS7447V2‑FRA LCD billentyűzet
Franciaországi használatra. Három programozható
vészjelző gombbal, valamint kezelőszervekkel
rendelkezik a hangerő, a kijelző világosságának és a
kijelző kontrasztjának szabályozásához. NF A2P 2-es
típus engedélyszáma: 122000076-01.
Rendelésszám DS7447V2-FRA

DS7447V2‑HU LCD billentyűzet
Magyarországi használatra. Három programozható
vészjelző gombbal, valamint kezelőszervekkel
rendelkezik a hangerő, a kijelző világosságának és a
kijelző kontrasztjának szabályozásához.
Rendelésszám DS7447V2-HU

DS7447V2‑SPA LCD billentyűzet
Spanyolországi használatra. Három programozható
vészjelző gombbal, valamint kezelőszervekkel
rendelkezik a hangerő, a kijelző világosságának és a
kijelző kontrasztjának szabályozásához.
Rendelésszám DS7447V2-SPA

DS7447V2‑SWE LCD billentyűzet
Svédországi használatra. Három programozható
vészjelző gombbal, valamint kezelőszervekkel
rendelkezik a hangerő, a kijelző világosságának és a
kijelző kontrasztjának szabályozásához.
Rendelésszám DS7447V2-SWE
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