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u Design vertical actual

u Tampa articulada para ocultar ou aceder às teclas
iluminadas

u Indicador de área

u Volume de som ajustável

u Teclas de emergência programáveis

O DS7446KP é um teclado LCD alfanumérico a quatro
fios, que funciona conjuntamente com os painéis de
controlo da série DS7200. Suporta todas as funções
de sistema. O teclado é necessário para a
programação do painel de controlo no local.

Funções

Design moderno
O design vertical compacto ocupa menos espaço na
parede, integrando-se de forma harmoniosa na área
envolvente. Feche a tampa articulada para proteger as
teclas contra sujidade e danos e ainda para ocultar a
iluminação das teclas.

Indicador de área
O teclado LCD pode exibir ícones de área. O estado
do ícone (aceso, intermitência rápida, intermitência
lenta ou apagado) fornece informações sobre uma
dada área, como sejam: a área está armada, a área
encontra-se em estado de alarme, a área apresenta
uma situação perturbadora numa dada zona ou a área
está desarmada. O teclado LCD pode igualmente
indicar a área à qual se encontra atribuído nesse
momento, caso o teclado esteja fora da área da
residência.

Indicadores e sons
O teclado LCD possui quatro díodos
electroluminescentes (LEDs) alinhados na sua parte
frontal e que indicam qual o estado em termos de
perímetro, potência, activação e comando. O teclado
pode emitir até oito sons diferentes para indicar uma
dada situação, como p. ex. um alarme, uma
perturbação, um erro ou um atraso de entrada.

Teclas programáveis
Cada teclado modelo DS7446KP possui 19 teclas
iluminadas, que podem ser atribuídas a funções
específicas. A empresa que fizer a instalação poderá
programar as teclas [A], [B] e [C] com certas funções,
como sejam emergência, incêndio ou pânico. Quando
pressionada, cada tecla emite um "bip" abafado.

Volume de som ajustável
É possível ajustar o volume de som do teclado.
Quando a sirene se encontra activa, basta pressionar
uma tecla qualquer do teclado para a silenciar
momentaneamente.

Certificados e Aprovações

 

Conforme com a norma EN50131 Graus 1, 2, e 3



Região Certificação

Europa CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC),
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

Bélgica INCERT B-509-0004/c

Planeamento

Informação de compatibilidade
O teclado DS7446KP funciona conjuntamente com os
painéis de controlo da série DS7200.

Aspectos relativos à cablagem

Tipo de cabo Distância do teclado em relação ao
painel de controlo

Sem blindagem, 0,8 mm
(calibre #22)

Até 305 m (1000 pés)

Sem blindagem, 1,2 mm
(calibre #18)

Até 610 m (2000 pés)

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Teclado

1 Mola para tamper de parede

Especificações Técnicas

Aspectos ambientais

Humidade relativa 80% a 40°C (100°F), sem
condensação

Temperatura (em operação): +5°C a +40°C (40°F a 100°F)

Temperatura (armazenamento): -10°C a +55°C (14°F a 130°F)

Requisitos de alimentação

Corrente (repouso): 35 mA

Corrente (alarme): 100 mA

Tensão (em operação): 10,2 Vdc

Características do produto

Dimensões: 13,7 cm x 7,6 cm x 2,4 cm
(5 pol. x 3 pol. x 1 in.)

Peso: 0,168 kg (0,37 lb)

Como encomendar

DS7446KP‑EX Teclado LCD
Para exportação. Proporciona controlos para o volume
de som e três teclas de emergência programáveis.
N.º de encomenda DS7446KP-EX

DS7446KP‑SE Teclado LCD
Para utilização na Suécia. Proporciona controlos para
o volume de som e três teclas de emergência
programáveis.
N.º de encomenda DS7446KP-SE

DS7446KP‑FR Teclado LCD
Para utilização em França. Proporciona controlos para
o volume de som e três teclas de emergência
programáveis.
N.º de encomenda DS7446KP-FR

DS7446KP‑NL Teclado LCD
Para utilização na Holanda. Proporciona controlos para
o volume de som e três teclas de emergência
programáveis.
N.º de encomenda DS7446KP-NL

DS7446KP‑DE Teclado LCD
Para utilização na Alemanha. Proporciona controlos
para o volume de som e três teclas de emergência
programáveis.
N.º de encomenda DS7446KP-DE

DS7446KP‑ES Teclado LCD
Para utilização em Espanha. Proporciona controlos
para o volume de som e três teclas de emergência
programáveis.
N.º de encomenda DS7446KP-ES
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