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u Αριθμητικό πληκτρολόγιο για επιλογή ζώνης και
πρόσβαση χρηστών

u Σειριακά δεδομένα και διασύνδεση ισχύος σε βασικό
σταθμό κλήσης

u Δυνατότητα συνδυασμού με κανονικά πληκτρολόγια
σταθμού κλήσης

u Οθόνη LCD για ανάδραση με το χρήστη

u Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός

Το Αριθμητικό πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα βασικό ή
απομακρυσμένο σταθμό κλήσης. Ο σταθμός κλήσης
παρέχει το μικρόφωνο και το πλήκτρο άμεσης ομιλίας,
ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση των χρηστών, καθώς
και για την επιλογή ζώνης και ομάδας ζωνών. Λειτουργεί
σε συνδυασμό με πληκτρολόγια σταθμού κλήσης για
προδιαμορφωμένες ενέργειες. Η ενσωματωμένη οθόνη
LCD παρέχει ανάδραση με το χρήστη.

Περιγραφή λειτουργ.

Το αριθμητικό πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης διαθέτει
ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων, το οποίο
παρέχει μια διασύνδεση χρήστη που θυμίζει τηλέφωνο,
με τα πλήκτρα *, # και 0…9. Ένα μόνο αριθμητικό
πληκτρολόγιο συνδέεται απευθείας σε ένα βασικό ή
απομακρυσμένο σταθμό κλήσης και στη συνέχεια έως
και 15 ακόμη πληκτρολόγια μπορούν να συνδεθούν για
λειτουργίες ελέγχου. Στερεώνεται μηχανικά στο σταθμό
κλήσης. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο μπορεί να
διαμορφωθεί για τις εξής λειτουργίες:

• Πρόσβαση χρήστη στο σταθμό κλήσης με τον αριθμό
χρήστη και το PIN, με δυνατότητα διαμόρφωσης για
πολλούς χρήστες, με χρονικό όριο και μη αυτόματο
κλείδωμα

• Επιλογή ζωνών και ομάδων ζωνών ως προορισμούς για
κλήσεις. Μπορούν να εισαχθούν έως και οχτώ ζώνες
ή/και ομάδες ζωνών σε μια συμβολοσειρά.

Η οθόνη LCD παρέχει ανάδραση με το χρήστη σχετικά
με τις επιλογές και την κατάσταση των επιλεγμένων
ζωνών και ομάδων ζωνών.
Το πληκτρολόγιο λαμβάνει τροφοδοσία ισχύος από το
συνδεδεμένο σταθμό κλήσης. Διαμορφώνεται μέσω του
ελεγκτή δικτύου Praesideo (διασύνδεση προγράμματος
περιήγησης στο Web).

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• 12 αριθμητικά πλήκτρα
• Οθόνη LCD 2 x 16 χαρακτήρων με οπίσθιο φωτισμό
• Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης LCD
• Ρύθμιση αντίθεσης LCD

Διασυνδέσεις
• Σύνδεση επίπεδου καλωδίου με το σταθμό κλήσης
• Σύνδεση επίπεδου καλωδίου με το επόμενο

πληκτρολόγιο

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60065 /
EN 60065

Ατρωσία σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103‑2 /
EN 50130‑4 / EN 50121‑4



Εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1 /
FCC-47 μέρος 15B

Έκτακτη ανάγκη σύμφωνα με το πρότυπο EN 60849 /
EN 54‑16 / ISO 7240‑16

Θαλάσσια χρήση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60945

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα
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1 Επίπεδο καλώδιο

1 Στήριγμα σύνδεσης

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ισχύος 1,8 W (DC)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 70 x95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)

Βάρος 0,4 kg (0,9 lb)

Τοποθέτηση Στερέωση στηρίγματος σε σταθμό κλήσης
ή άλλο πληκτρολόγιο

Χρώμα Ανθρακί

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -5ºC έως +45ºC (+23ºF έως +113ºF)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-20ºC έως +70ºC (-4ºF έως +158ºF)

Σχετική υγρασία 15% έως 90%

Ατμοσφαιρική πίεση 600 έως 1100 hPa

Πληροφορίες παραγγελίας

Το αριθμητικό πληκτρολόγιο PRS‑CSNKP
Αριθμητικό πληκτρολόγιο σταθμού κλήσεων και οθόνη
LCD για ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών και επιλογή
ζώνης σε μεγάλα συστήματα. Δυνατότητα συνδυασμού
με τα πληκτρολόγια του σταθμού κλήσεων.
Αρ. παραγγελίας PRS-CSNKP
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