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u Bảy phím chọn vùng

u Chỉ báo LED dành cho lựa chọn vùng

u Có đến tám bàn phím có thể nối với nhau

Phím Bàn gọi LBB 1957/00 là phần bổ sung cho Bàn gọi
LBB 1956/00 Hệ thô ́ng âm thanh báo động bằng giọng
no ́i Plena để thêm bảy phím chọn vùng bổ sung. Nó có
bệ bằng thép vững chắc như bàn gọi. Ngoài việc sử dụng
trên bàn, thiết kế đặc biệt này cho phép thiết bị có thể
lắp âm bàn một cách gọn gàng.

Chức năng

Mỗi bàn gọi hỗ trợ sáu lựa chọn vùng. Nối một trong số
những bàn phím này sẽ thêm bảy vùng hoặc nhóm vùng
có thể được chọn. Có đến tám bàn phím có thể thêm
vào một bàn gọiLBB 1956/00. Đèn LED trên bàn phím
chỉ báo vùng hoạt động.

Nút điều khiển và đe ̀n báo
• Bảy phím chọn vùng
• Bảy đèn LED chọn vùng
• Tám công tắc DIP

Nối liên thông
• Hai giắc cắm RJ45
• Đầu vào 24 VDC
• Đầu nối bàn phím

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn theo EN 60065

Miễn nhiễm theo EN 55103-2

Phát xạ theo EN 55103-1

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Bộ phận Đi kèm

Số lượng Các thành phần

1 LBB 1957/00 Bàn phím Bàn Gọi

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Nguồn Điện  

Dải điện áp 24 VDC cấp bởi LBB 1956/00

Dòng tiêu thụ <15 mA



Đặc tính cơ học

Kích thước cơ bản 40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 in)

Trọng lượng Xấp xỉ 1 kg

Lắp ráp Giá đỡ kết hợp với LBB 1956/00 hoặc
thiết bị khác LBB 1957/00

Màu Than với bạc

Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng -10 ºC đến +45 ºC (14 ºF đến +113 ºF)

Nhiệt độ bảo qua ̉n Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới
+158 ºF)

Độ ẩm tương đối <95%

Thông tin Đặt hàng

Bàn phím Cảnh báo bằng Giọng nói Plena LBB 1957/00
Phần mở rộng cho Bàn gọi LBB 1956/00 Hệ thống âm
thanh báo động bă ̀ng gio ̣ng nói Plena để thêm bảy phím
chọn vùng bổ sung.
Số đặt hàng LBB1957/00
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