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u Nyolc szabadon programozható választógomb

u Soros adat- és tápellátó interfész az alap
bemondóállomáshoz

u Legfeljebb 16 billentyűzet csatlakoztatható egy alap
bemondóállomáshoz

u Aktiválás visszajelző minden billentyűhöz

u Tetszetős és korszerű megjelenés

A bemondóállomás billentyűzetét az alap
bemondóállomással együtt használják kézi vagy előre
rögzített közlemények bármely kijelölt zónához való
továbbításához, a zónák kiválasztásához vagy előre
meghatározott műveletek végrehajtásához. A
bemondóállomás billentyűzete nyolc programozható
gombbal rendelkezik, melyek mindegyikéhez tartozik
egy kétszínű állapotjelző LED.

Főbb funkciók

A bemondóállomás billentyűzetének billentyűi az
alábbi műveletekhez programozhatók:

• Vezérlő funkciók: kiválasztás behívása, bemondás
aktiválása, kiválasztás törlése, háttérzene
kikapcsolása, háttérzene hangerő-szabályozása, hiba
nyugtázása stb.

• Források kiválasztása: háttérzenei csatorna, előre
rögzített üzenetek, figyelemfelkeltő és vészjelző
hangok

• Célok kiválasztása: zónák és zónacsoportok

 
A billentyűk különböző üzemmódokhoz
programozhatók, például pillanatnyi vagy tartós.
Minden billentyű mellett található egy kétszínű
állapotjelző LED. Mindegyik LED mellett van egy
átlátszó, eltávolítható fül, ahol a billentyűhöz tartozó
funkció vagy zónafelirat helyezhető el. Opcionálisan
kaphatók védőburkolatok a billentyűk akaratlan
aktiválásának megakadályozásához.

 
A billentyűzet a csatlakoztatott bemondóállomástól
kapja a tápellátást.

Kezelőszervek és jelzőfények
• Nyolc funkciógomb
• Nyolc kétszínű LED

Csatlakoztatás
• Két soros adat- és hálózati kapcsolat

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint

Védettség az EN 55103-2 / EN 50130-4 /
EN 50121-4 szabvány szerint



Kibocsátási értékek az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány
15B része szerint

Vészhelyzet az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
szabvány szerint

Tengeri az IEC 60945 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Lengyelor-
szág

CNBOP

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete

1 Lapos kábel

1 Összekapcsoló szerelőkeret

1 Szövegcímke készlet

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel 1,5 W (egyenáram)

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)

Tömeg 0,3 kg (0,7 font)

Szerelés Szerelőkeret csatlakoztatása
bemondóállomáshoz vagy másik
billentyűzethez

Szín Szénfekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -5 ºC és +45 ºC (+23 ºF és +113 ºF)
között

Tárolási hőmérséklet -20 ºC és +70 ºC (-4 ºF és +158 ºF)
között

Páratartalom 15–90%

Légnyomás 600–1100 hPa

Rendelési információ

LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete
Bemondópult billentyűzet 8 programozható gombbal
és állapotjelzőkkel, legfeljebb 16 billentyűzet
csatlakoztatható egy bemondópulthoz.
Rendelésszám LBB4432/00

Hardvertartozékok

LBB 4436/00 billentyűvédő burkolat készlet (10 db)
Billentyű burkolatok a gombok akaratlan
megnyomásának megakadályozásához az LBB 4432/00
billentyűzetén (10 darabos készlet).
Rendelésszám LBB4436/00

 

2 | LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete



3 | LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete

Képviselő:

Hungary:     
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

    

© Bosch Security Systems Llc 2015 | Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
1870697995 | hu, V17, 01. Július 2015


