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u Nyolc programozható vezérlőbemenet, mely 16
kimenethez csatlakozik

u Két soros interfész bemondóállomásokhoz vagy más
billentyűkhöz

u Legfeljebb 16 billentyűzet csatlakoztatható egy
bemondóállomáshoz

A bemondóállomás billentyűzetkészletét
bemondóállomás készlettel vagy alap
bemondóállomással együtt használják kézi vagy előre
rögzített közlemények bármely kijelölt zónához való
továbbításához vagy előre meghatározott műveletek
végrehajtásához. Működése azonos az LBB 4432/00
bemondóállomás billentyűzetével. Az egyik fő
alkalmazás tűzjelző panelek tökéletesítése. Ugyanakkor
mivel a bemondóállomás billentyűzetéhez nyolc
programozható bemeneti csatlakozás tartozik,
egyenként két kapcsolódó kimeneti csatlakozással, jól
használható más vezérlő alkalmazásokhoz.

Főbb funkciók

A készlet billentyűbemenetei 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 NYÁK összes billentyűbemenetéhez két funkcionális
kimenet tartozik, melyeket egy kétszínű LED
vezérléséhez terveztek, de melyek más célokra is
használhatók. Ha egy vezérlőbemenetet használnak egy
funkcióhoz, az a konkrét művelethez kapcsolja a két
vezérlőkimenetet. A bemenetekhez bemondási makrók
is társíthatók.

 
A NYÁK bemondóállomás vagy más billentyűzetek
soros kapcsolataihoz is rendelkezik interfészekkel. A
billentyűzet a csatlakoztatott bemondóállomástól
kapja a tápellátást. A billentyűbemenetek különböző
üzemmódokhoz programozhatók, például pillanatnyi
vagy tartós.

Csatlakoztatás
• Nyolc vezérlőbemenet
• 16 vezérlőkimenet
• Két soros adat- és hálózati kapcsolat

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint

Védettség az EN 55103-2 szabvány szerint

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



Vészhelyzet az EN 60849 szabvány szerint

Tengeri az IEC 60945 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

GL

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 LBB 4434/00 bemondóállomás billentyűzetkészlete

1 Lapos kábel

1 Csatlakozókészlet

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel 1,2 W (egyenáram) visszajelzők nélkül

Vezérlőbemenetek 8 x

Max. áram 0,5 mA

Max. feszültség 3,3 V (10 kOhm felhúzó ellenállás
esetén)

Vezérlőkimenetek 8 x 2 nyitott kollektor

Max. áram 100 mA

Max. feszültség 30 V

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 20 x 90 x 100 mm (0,8 x 3,5 x 3,9 in)

Tömeg 55 g (0,12 font)

Szerelés NYÁK 4 szerelőnyílással

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -5 ºC és +55 ºC (+23 ºF és +131 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 4434/00 bemondóállomás billentyűzetkészlete
Kártya normál bemondópult 8 programozható gombbal
és állapotjelzőkkel való bővítéséhez, legfeljebb 16
billentyűzet készlet csatlakoztatható egy
bemondópulthoz.
Rendelésszám LBB4434/00
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