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Çağrı İstasyonu Sayısal Tuş Takımı, temel veya uzak
çağrı istasyonu ile birlikte kullanılır. Çağrı istasyonu,
mikrofon ve bas konuş tuşu sağlarken; sayısal tuş
takımı kullanıcı erişimi, bölge veya bölge grubu seçimi
için kullanılabilir. Önceden konfigüre edilmiş eylemler
için çağrı istasyonu tuş takımları ile birlikte çalışır.
Bütünleşik LCD kullanıcıya geri bildirim sağlar.
Fonksiyonlar
Çağrı istasyonu tuş takımında bulunan 12 tuşlu sayısal
tuş takımı, *, # ve 0…9 tuşları ile telefon benzeri
kullanıcı arabirimi sağlar. Tek bir sayısal tuş takımı
doğrudan temel veya uzak çağrı istasyonuna bağlanır
ve ardından 15'e kadar tuş takımı işlevleri kontrol
etmek için bağlanabilir. Mekanik olarak çağrı
istasyonuna sabitlenir. Sayısal tuş takımı aşağıdaki
işlevler için konfigüre edilebilir:
• Kullanıcı numarası ve PIN ile çağrı istasyonuna
kullanıcı erişimi, zaman aşımı ve manuel kilit ile birden
fazla kullanıcı için konfigüre edilebilir
• Çağrılar için hedef amacıyla bölge ve bölge grupları
seçimi; bir dizeye sekize kadar bölge ve/veya bölge
grubu girilebilir.

LCD, kullanıcıya seçimler ve seçilen bölge ve bölge
gruplarının durumu hakkında geri bildirim sağlar.
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Bölge seçimi ve kullanıcı erişimi için sayısal tuş
takımı

u

Temel çağrı istasyonuna seri veri ve güç arabirimi

u

Normal çağrı istasyonu tuş takımları ile birlikte
kullanılabilir

u

Kullanıcı geri bildirimi için LCD

u

Şık ve modern tasarım

Tuş takımına, bağlı çağrı istasyonundan güç sağlanır.
Preasideo ağ denetleyici (web tarayıcısı arabirimi)
yoluyla konfigüre edilir.
Kontroller ve göstergeler
•
•
•
•

12 sayısal tuş
2 x 16 karakter LCD, arkadan aydınlatmalı
LCD parlaklık ayarı
LCD kontrast ayarı

Karşılıklı bağlantılar

• Çağrı istasyonuna düz kablo bağlantısı
• Sonraki tuş takımına düz kablo bağlantısı

Sertifikalar ve Onaylar
Güvenlik

IEC 60065 / EN 60065'e uygundur

Bağışıklık

EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4'e uygundur

Emisyonlar

EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye
uygundur

Acil Durum

EN 60849 / EN 54‑16 / ISO 7240‑16'ya
uygundur

Deniz Kıyısı

IEC 60945'e uygundur

2 | PRS‑CSNKP Sayısal Tuş Takımı

Bölge

Sertifikasyon

Avrupa

CPR

EU_CPR

CE
CE

COC

CE

CertAlarm

CE

DOP

GL

İçerdiği parçalar
Adet

Parça

1
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1

Düz kablo

1

Bağlama braketi

Teknik Spesifikasyonlar
Elektrik
Güç tüketimi

1,8 W (DC)

Mekanik
Boyutlar (Y x G x D)

70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 inç)

Ağırlık

0,4 kg (0,9 lb)

Montaj

Çağrı istasyonuna veya başka bir tuş
takımına braketle bağlantı

Renk

Kömür siyahı

Çevresel
Çalışma sıcaklığı

-5 ºC - +45 ºC (+23 ºF - +113 ºF)

Depolama sıcaklığı

-20 ºC - +70 ºC (-4 ºF - +158 ºF)

Bağıl nem

%15 - %90

Hava basıncı

600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri
PRS‑CSNKP Sayısal Tuş Takımı

Büyük sistemlerde kontrollü kullanıcı erişimi ve bölge
seçimi için çağrı istasyonu sayısal tuş takımı ve LCD,
çağrı istasyonu tuş takımlarıyla bir arada kullanılabilir.
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