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u ปุ่มเลือกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยอิสระ 8 ปุ่ม

u การเชื่อมต่อข้อมูลอนุกรมและอินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟไปยังสถานีเรียกพื้นฐาน

u สามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมกับสถานีเรียกพื้นฐานหนึ่งตัวได้ถึง 16 แผงปุ่ม

u ไฟแสดงสถานะการสั่งงานสำหรับแต่ละปุ่ม

u การออกแบบที่มีสไตล์และทันสมัย

แผงปุ่มควบคุมสถานีเรียก ใช้งานร่วมกับ สถานีเรียกพื้นฐาน สำหรับการประกาศแบบแมนนวล
หรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังโซนต่างๆ ที่กำหนดไว ้หรือเพื่อเลือกโซน หรือสั่งงานตามที่กำหนด
ไว้ล่วงหน้า แผงปุ่มควบคุมสถานีเรียก มีปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม แต่ละปุ่มมี LED
แสดงสถานะสองสี

ฟังก์ชัน

ปุ่มบนแผงปุ่มควบคุมสถานีเรียกสามารถตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานได้ เช่น:
• การควบคุมการทำงาน: เรียกที่เลือกไว้, เปิดใช้การเรียก, ยกเลิกการเลือก, BGM ปิด,

ควบคุมระดับเสียง BGM, รับทราบความผิดปกติ เป็นต้น
• การเลือกอุปกรณ์: ช่องสัญญาณ BGM ข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า โทนเสียงเตือนและเสียง

เตือนภัย
• การเลือกปลายทาง: โซนและกลุ่มโซน

 
สามารถตั้งโปรแกรมปุ่มสำหรับโหมดการทำงานที่แตกต่างกันได้ เช่น ชั่วครู่ หรือเปิดปิด แต่ละปุ่ม
ม ีLED แสดงสถานะสองสีอยู่ด้านข้าง LED แต่ละตัวเป็นแท็บโปร่งใสถอดออกได้ ซึ่ง
สามารถแสดงการทำงานหรือติดป้ายโซนในแต่ละปุ่มได้ มีตัวครอบปุ่มเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานปุ่ม
โดยไม่ตั้งใจเป็นอุปกรณ์เสริม

 
แผงปุ่มควบคุมรับไฟจากสถานีเรียกที่เชื่อมต่ออยู่

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
• ปุ่มฟังก์ชัน 8 ปุ่ม
• LED สองส ี8 ตัว

การเชื่อมต่อ
• ขั้วต่อข้อมูลอนุกรมและแหล่งจ่ายไฟสองตัว

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC 60065 / EN 60065

การป้องกัน ตามมาตรฐาน EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121-4

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN 55103-1 / FCC-47 part 15B

กรณีฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน EN 60849 / EN 54-16 / ISO
7240-16

การเดินเรือ ตามมาตรฐาน IEC 60945

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

โปแลนด์ CNBOP



ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ
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1 สายไฟชนิดแบน

1 ตัวยึดคับปลิง

1 ชุดป้ายข้อความ

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ปริมาณการใช้พลังงาน 1.5 W (DC)

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 70 x 95 x 200 มม. (2.8 x 3.7 x 7.9 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.3 กก. (0.7 ปอนด์)

การติดตั้ง ตัวยึดสำหรับไมโครโฟนประกาศหรือแผงปุ่มควบคุม

สี สีเทาเข้ม

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน -5 ºC ถึง +45 ºC (+23 ºF ถึง +113 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ºC ถึง +70 ºC (-4 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้น 15% ถึง 90%

ความดันอากาศ 600 ถึง 1100 hPa

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBB 4432/00 Call Station Keypad
แผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศพร้อมปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม และไฟแสดงสถานะ
สามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมกับไมโครโฟนประกาศได้ถึง 16 แผง
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB4432/00

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

LBB 4436/00 Set of Key Covers (10 ชิ้น)
ตัวครอบปุ่มเพื่อป้องกันการกดปุ่มบนแผงปุ่มควบคุม LBB4432/00 โดยไม่
ตั้งใจ (ชุด 10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB4436/00

 

2 | LBB 4432/00 Call Station Keypad

นำเสนอโดย:

ประเทศไทย:     
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
แฟกซ์: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th

    

© Bosch Security Systems, Inc. 2015 | ข้อมูลบริวาร ถูกเปลี่ยนโดยไม่แจ้ง
1870697995 | th, V17, 01 .ก.ค.  2015


