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u Klawiatura numeryczna do wyboru strefy i
zapewnienia dostępu użytkownika

u Szeregowy interfejs danych i zasilanie dla
podstawowej stacji wywoławczej

u Możliwość połączenia ze standardowymi
klawiaturami stacji wywoławczej

u Wyświetlacz LCD z informacjami zwrotnymi dla
użytkownika

u Nowoczesne wzornictwo

Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej stosowana
jest w połączeniu z podstawową lub zdalną stacją
wywoławczą. Stacja wywoławcza wyposażona jest
mikrofon i przycisk PTT, natomiast klawiatura
numeryczna może zostać wykorzystana na potrzeby
uzyskiwania dostępu przez użytkownika, wyboru strefy
lub grupy stref. Współpracuje z klawiaturami stacji
wywoławczej celem realizacji konfigurowanych
wstępnie czynności. Wbudowany wyświetlacz LCD
wskazuje informacje zwrotne dla użytkownika.

Podstawowe funkcje

Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej posiada 12
przycisków zapewniających interfejs podobny jak w
telefonie (przyciski *, # i 0…9). Klawiatura numeryczna
jest podłączana bezpośrednio do podstawowej lub
zdalnej stacji wywoławczej. Istnieje możliwość
kolejnego podłączenia maksymalnie 15 innych
klawiatur spełniających funkcje sterujące. Klawiatura
jest mocowana do stacji wywoławczej w sposób
mechaniczny. Klawiatura numeryczna może zostać
skonfigurowana do sterowania następującymi
funkcjami:

• dostęp użytkownika do stacji wywoławczej po
podaniu numeru użytkownika i kodu PIN,
konfigurowany dla wielu użytkowników, z czasem
wyłączenia i blokadą ręczną;

• wybór stref i grup stref jako miejsc przeznaczenia
wywołań; w ciągu poleceń można wprowadzić do
ośmiu stref i/lub grup stref.

Wyświetlacz LCD zapewnia informacje dla użytkownika
o dokonanych wyborach i o stanie wybranych stref i
grup stref.
Klawiatura jest zasilana z podłączonej stacji
wywoławczej. Konfiguracja odbywa się za
pośrednictwem sterownika sieciowego Praesideo
(interfejs przeglądarki sieciowej).

Elementy sterujące i wskaźniki
• 12 przycisków numerycznych
• Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem
• Regulacja jasności wyświetlacza LCD
• Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD

Połączenia z innymi urządzeniami
• Połączenie ze stacją wywoławczą za pomocą kabla

płaskiego
• Połączenie z kolejną klawiaturą za pomocą kabla

płaskiego



Certyfikaty i świadectwa

Standardy
bezpieczeństwa

Zgodnie z IEC 60065 / EN 60065

Odporność Zgodnie z EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4

Emisja Zgodnie z EN 55103-1 / FCC-47
część 15B

Ostrzeganie Zgodnie z EN 60849 / EN 54‑16 /
ISO 7240‑16

Środowisko morskie Zgodnie z IEC 60945

Region Certyfikacja

Europa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Dołączone części

Ilość Element

1 PRS‑CSNKP Klawiatura numeryczna

1 Kabel płaski

1 Wspornik sprzęgający

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pobór mocy 1,8 W (DC)

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x
gł.)

70 x 95 x 200 mm

Ciężar 0,4 kg

Montaż Na wsporniku do stacji wywoławczej lub
innej klawiatury

Kolor Grafitowy

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -5°C ÷ +45°C

Temperatura
przechowywania

-20°C ÷ +70°C

Wilgotność względna 15% - 90%

Ciśnienie atmosferyczne 600 - 1100 hPa

Zamówienia - informacje

PRS‑CSNKP Klawiatura numeryczna
Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej i
wyświetlacz LCD do kontrolowanego dostępu
użytkowników oraz wyboru stref w dużych systemach,
możliwość połączenia z klawiaturami stacji
wywoławczych.
Numer zamówienia PRS-CSNKP
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