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u 16 çıkışla ilişkilendirilmiş programlanabilir sekiz
kontrol girişi

u Çağrı istasyonlarına veya diğer tuş takımlarına iki
seri arabirim

u Bir çağrı istasyonuna 16'ya kadar tuş takımı
bağlanabilir

Çağrı istasyonu tuş takımı, atanmış herhangi bir
bölgeye manuel veya önceden kaydedilmiş anons
yapmak veya önceden tanımlanmış eylemleri yürütmek
için çağrı istasyonu seti veya temel çağrı istasyonu ile
birlikte kullanılır. İşlevleri, LBB 4432/00 Çağrı
İstasyonu Tuş Takımının işlevleriyle aynıdır. Ana
uygulamalardan biri, itfaiye panellerinin
geliştirilmesidir. Ancak, çağrı istasyonu tuş takımında
her biri ilişkilendirilmiş iki çıkış bağlantısına sahip
programlanabilir sekiz giriş bağlantısı olduğundan; tuş
takımı diğer kontrol uygulamaları için uygundur.

Fonksiyonlar

Setin tuş girişleri, aşağıdakiler gibi eylemler için
programlanabilir:

• İşlevlerin kontrol edilmesi: seçim çağırma, çağrı
etkinleştirme, seçim iptali, BGM kapatma, BGM ses
seviyesi kontrolü, arıza onaylama, vb.

• Kaynakların seçilmesi: BGM kanalı, önceden
kaydedilmiş mesajlar, dikkat ve alarm tonları

• Hedeflerin seçilmesi: bölgeler ve bölge grupları
Her PCB tuş girişi, iki renkli LED'i çalıştırmak için
tasarlanmış ancak başka amaçlar için kullanılabilen,
işlevsel olarak ilişkili iki çıkışa sahiptir. Bir işlev için bir

kontrol girişi kullanıldığında, iki kontrol çıkışı bu
eylemle ilişkilendirilir. Ayrıca, girişlere çağrı makroları
atanabilir.

 
PCB'de ayrıca, çağrı istasyonuna veya diğer tuş
takımlarına seri bağlantı bulunur. Tuş takımı gücünü,
bağlı olduğu çağrı istasyonundan alır. Tuş girişleri,
geçici veya geçişli gibi farklı çalışma modları için
programlanabilir.

Karşılıklı bağlantılar
• Sekiz kontrol girişi
• 16 kontrol çıkışı
• İki seri veri ve güç bağlantısı

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik IEC 60065 / EN 60065'e uygundur

Bağışıklık EN 55103‑2'ye uygundur

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

Acil Durum EN 60849'a uygundur

Deniz Kıyısı IEC 60945'e uygundur



Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

GL

İçerdiği parçalar

Adet Parça

1 LBB 4434/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımı Seti

1 Düz kablo

1 Konektör seti

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Güç tüketimi 1,2 W (DC) göstergeler hariç

Kontrol girişleri 8 x

Maksimum akım 0,5 mA

Maksimum gerilim 3,3 V (10 kohm kaldırma ile)

Kontrol çıkışları 8 x 2 açık kollektör

Maksimum akım 100 mA

Maksimum gerilim 30 V

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D) 20 x 90 x 100 mm (0,8 x 3,5 x
3,9 inç)

Ağırlık 55 g (0,12 lb)

Montaj 4 montaj deliği ile PCB

Çevresel

Çalışma sıcaklığı -5 ºC - +55 ºC (+23 ºF - +131 ºF)

Depolama sıcaklığı -20 ºC - +70 ºC (-4 ºF - +158 ºF)

Nem %15 - %90

Hava basıncı 600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

LBB 4434/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımı Seti
Özel bir çağrı istasyonunu 8 adet programlanabilir
düğme ve durum göstergeleri ile genişletmek için PCB,
bir çağrı istasyonuna maksimum 16 adet tuş takımı
bağlanabilir.
Sipariş numarası LBB4434/00

 

2 | LBB 4434/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımı Seti



3 | LBB 4434/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımı Seti

Temsil eden:

Turkey:     
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

    

© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2015 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
1871504779 | tr, V5, 01. Temmuz 2015


