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u Keypad numerik untuk pemilihan zona dan akses
pengguna

u Antarmuka data serial dan catu daya ke stasiun
panggilan dasar

u Dapat dikombinasikan dengan keypad stasiun
panggilan biasa

u LCD untuk umpan balik bagi pengguna

u Desain modern dan bergaya

Keypad Numerik Stasiun Panggilan digunakan bersama
stasiun panggilan dasar atau stasiun panggilan jauh.
Stasiun panggilan ini dilengkapi mikrofon dan tombol
PTT, sementara keypad numeriknya dapat dipakai
untuk akses pengguna, pemilihan zona, dan pemilihan
grup zona. Unit ini bekerja sama dengan keypad
stasiun panggilan untuk melakukan tindakan yang
sudah dikonfigurasi sebelumnya. LCD built-in
memberikan umpan balik kepada pengguna.

Fungsi

Keypad numerik stasiun panggilan memiliki 12 tombol
numerik, menyediakan antarmuka seperti telepon yang
berisi tombol *, # dan 0…9. Sebuah keypad numerik
dihubungkan langsung ke stasiun panggilan dasar atau
jauh, dan maksimal 15 keypad lainnya dapat
dihubungkan untuk fungsi pengendalian. Keypad ini
terpasang secara mekanis ke stasiun panggilan.
Keypad numerik dapat dikonfigurasi untuk melakukan
fungsi berikut ini:

• Akses pengguna ke stasiun panggilan dengan nomor
pengguna dan PIN, dapat dikonfigurasi untuk banyak
pengguna, dilengkapi waktu tunggu dan penguncian
manual

• Pemilihan zona dan grup zona sebagai tujuan
panggilan; maksimal delapan zona dan/atau grup zona
dapat dihubungkan.

LCD memberikan umpan balik kepada pengguna
terkait pemilihan dan status zona atau grup zona
terpilih.
Keypad mengambil daya dari stasiun panggilan yang
terhubung dengannya. Konfigurasi dilakukan melalui
network controller Preasideo (antarmuka web
browser).

Kontrol dan indikator
• 12 tombol numerik
• 2 x LCD 16-karakter dilengkapi backlight
• Penyesuaian kecerahan LCD
• Penyesuaian kontras LCD

Interkoneksi
• Koneksi kabel pipih ke stasiun panggilan
• Koneksi kabel pipih ke keypad berikutnya

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan sesuai IEC 60065 / EN 60065

Imunitas sesuai EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4

Emisi sesuai EN 55103-1 / FCC-47 bagian 15B



Darurat sesuai EN 60849 / EN 54‑16 /
ISO 7240‑16

Maritim sesuai IEC 60945

Wilayah Sertifikasi

Eropa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantita
s

Komponen

1 Keypad Numerik PRS‑CSNKP

1 Kabel pipih

1 Braket perangkai

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Konsumsi daya 1,8 W (DC)

Mekanis

Dimensi (T x L x P) 70 x95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)

Bobot 0,4 kg (0,9 lb)

Pemasangan Pemasangan braket ke stasiun panggilan
atau keypad lain

Warna Hitam Arang

Lingkungan

Suhu operasi -5 ºC s/d +45 ºC (+23 ºF s/d +113 ºF)

Suhu penyimpanan -20 ºC s/d +70 ºC (-4 ºF s/d +158 ºF)

Kelembapan relatif 15% hingga 90%

Tekanan udara 600 hingga 1100 hPa

informasi Pemesanan

Keypad Numerik PRS‑CSNKP
Keypad numerik stasiun panggilan dan LCD untuk
akses pengguna terkendali dan pemilihan zona dalam
sistem berukuran besar, dapat dihubungkan dengan
keypad stasiun panggilan.
Nomor Pesanan PRS-CSNKP
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