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u Numerikus billentyűzet zónaválasztáshoz és
felhasználói hozzáféréshez

u Soros adat- és tápellátó interfész az alap
bemondóállomáshoz

u Kombinálható normál bemondóállomás
billentyűzetekkel

u LCD a felhasználói visszajelzéshez

u Tetszetős és korszerű megjelenés

A bemondóállomás numerikus billentyűzete együtt
használható egy alap vagy távoli bemondóállomással. A
bemondóállomáson található a mikrofon és az adó-
vevő gomb, míg a numerikus billentyűzet felhasználói
hozzáféréshez, zóna és zónacsoport kiválasztásához
használható. A bemondóállomás billentyűzeteivel
együtt az előre konfigurált műveletekhez használható.
A beépített LCD-n kap a felhasználó visszajelzést.

Főbb funkciók

A bemondóállomás numerikus billentyűzete egy 12
billentyűből álló numerikus billentyűzet, amely
telefonszerű felhasználói felületet biztosít a *, # és 0…
9 gombokkal. Egy numerikus billentyűzet kapcsolódik
közvetlenül egy alap vagy távoli bemondóállomáshoz,
így további legfeljebb 15 billentyűzet csatlakoztatható
a funkciók vezérléséhez. Mechanikusan rögzítve van a
bemondóállomáshoz. A numerikus billentyűzet az
alábbi funkciókhoz konfigurálható:

• Felhasználói hozzáférés a bemondóállomáshoz
felhasználói azonosítószámmal és PIN-kóddal, több
felhasználóhoz konfigurálható, időtúllépéssel és
manuális zárral

• Zónák és zónacsoportok kiválasztása a bemondások
céljaként; legfeljebb nyolc zóna és/vagy zónacsoport
adható meg egy sztringben.

Az LCD-n kap a felhasználó visszajelzést a
kiválasztásokról és a kiválasztott zónák és
zónacsoportok állapotáról.
A billentyűzet a csatlakoztatott bemondóállomásról
kapja a tápellátást. Konfigurálása a Praesideo hálózati
vezérlőn keresztül történik (webböngésző interfész).

Kezelőszervek és jelzőfények
• 12 numerikus billentyű
• 2 x 16 karakteres háttérvilágítású LCD
• LCD fényerő-beállítás
• LCD kontrasztbeállítás

Csatlakoztatás
• Lapos kábeles csatlakozás a bemondóállomáshoz
• Lapos kábeles csatlakozás a következő

billentyűzethez

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

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 PRS-CSNKP numerikus billentyűzet

1 Lapos kábel

1 Összekapcsoló szerelőkeret

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel 1,8 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 0,4 kg (0,9 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

Relatív páratartalom 15–90%

Légnyomás 600–1100 hPa

Rendelési információ

PRS-CSNKP numerikus billentyűzet
Numerikus billentyűzet bemondópulthoz és LCD az
ellenőrzött felhasználói hozzáféréshez és
zónaválasztáshoz nagy rendszerekben, bemondópult
billentyűzetekkel kombinálható.
Rendelésszám PRS-CSNKP
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