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u Číselná klávesnice pro výběr zón a řízení přístupu
uživatelů

u Sériové datové a napájecí rozhraní pro připojení ke
stanici hlasatele

u Možnost společného použití s normálními
klávesnicemi stanice hlasatele

u Displej LCD poskytující zpětnou vazbu pro uživatele

u Elegantní a moderní vzhled

Číselná klávesnice stanice hlasatele se používá
společně se základní nebo vzdálenou stanicí hlasatele.
Stanice hlasatele poskytuje mikrofon a tlačítko PTT
(Stiskni a mluv), zatímco číselná klávesnice může být
použita k řízení přístupu uživatelů a výběru zón a
skupin zón. Společně s klávesnicemi stanice hlasatele
se používá pro předem nakonfigurované akce.
Vestavěný displej LCD poskytuje zpětnou vazbu pro
uživatele.

Funkce

Číselná klávesnice stanice hlasatele je opatřena
12 číselnými klávesami *, # a 0 až 9, poskytujícími
stejné uživatelské rozhraní jako klávesnice telefonu.
Jedna číselná klávesnice se připojuje přímo k základní
nebo vzdálené stanici hlasatele a následně může být
pro zajištění řídicích funkcí připojeno dalších
15 klávesnic. Číselná klávesnice je mechanicky
připevněna ke stanici hlasatele. Číselnou klávesnici lze
nakonfigurovat pro následující funkce:

• Řízení přístupu uživatelů ke stanici hlasatele pomocí
čísla uživatele a PIN kódu, konfigurovatelného pro
více uživatelů, s časovou prodlevou a manuálním
blokováním.

• Výběr zón a skupin zón jako cílů pro hlášení – do
řetězce lze zadat až osm zón nebo skupin zón.

Displej LCD poskytuje zpětnovazební informace pro
uživatele o výběrech a stavu zvolených zón a skupin
zón.
Klávesnice je napájena z připojené stanice hlasatele.
Konfigurace se provádí pomocí síťové řídicí jednotky
systému Praesideo (rozhraní webového prohlížeče).

Ovládací prvky a indikátory
• 12 číselných kláves
• Displej LCD s 2 × 16 znaky a podsvícením
• Nastavení jasu displeje LCD
• Nastavení kontrastu displeje LCD

Propojení
• Připojení ke stanici hlasatele plochým kabelem
• Připojení k další klávesnici plochým kabelem

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost V souladu s normami IEC 60065 a
EN 60065

Odolnost V souladu s normami EN 55103‑2,
EN 50130‑4 a EN 50121‑4

Emise V souladu s normami EN 55103-1 a
FCC-47 část 15B



Poplachové hlášení V souladu s normami EN 60849, EN 54‑16
a ISO 7240‑16

Použití na moři V souladu s normou IEC 60945

Oblast Certifikace

Evropa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Zahrnuté díly

Množství Součást

1 PRS‑CSNKP Číselná klávesnice

1 Plochý kabel

1 Spojovací držák

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Spotřeba energie 1,8 W (DC)

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 70 × 95 × 200 mm

Hmotnost 0,4 kg

Montáž Připevnění ke stanici hlasatele nebo jiné
klávesnici pomocí držáku

Barva Uhelná čerň

Prostředí

Provozní teplota –5 °C až +45 °C

Skladovací teplota –20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost 15 % až 90 %

Tlak vzduchu 600 až 1 100 hPa

Informace o objednání

PRS‑CSNKP Číselná klávesnice
Číselná klávesnice stanice hlasatele a LCD displej pro
řízený přístup uživatelů a výběr zón v rozsáhlých
systémech, lze kombinovat s klávesnicemi stanice
hlasatele.
Číslo objednávky PRS-CSNKP
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