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Ekstensi keypad ini digunakan bersamaan dengan
stasiun panggilan PRAESENSA untuk memilih
panggilan bisnis dan alarm.
Satu perangkat menambahkan dua belas tombol yang
dapat dikonfigurasi dengan lampu cincin. Setiap
tombol memiliki dua indikator tambahan untuk umpan
balik pengguna, terkait dengan fungsionalitas yang
telah dikonfigurasikan dari tombol tersebut.
Hingga empat PRA-CSE dapat disambungkan ke satu
stasiun panggilan. Menggunakan keypad ekstensi
untuk pemilihan zona memungkinkan semua zona
dapat diakses dan terlihat secara bersamaan. Keypad
ekstensi menunjukkan ikhtisar zona yang terpilih dan
terpakai atau zona yang gagal.
Keypad ekstensi dikirimkan dengan pelat penggabung
metal dan kabel patch untuk menautkannya ke stasiun
panggilan atau keypad ekstensi lain.
Penutup depan dapat dilepas dengan mudah untuk
memasukkan label hingga tiga baris teks per tombol
dan header pada bagian atas.

u

Keypad ekstensi untuk desktop PRA-CSLD dan
stasiun panggilan yang terpasang di dinding PRACSLW

u

Dua belas tombol dengan umpan balik responsif dan
fungsionalitas yang dapat dikonfigurasikan

u

Lampu cincin di sekeliling setiap tombol untuk
konfirmasi pemilihan

u

Indikator status zona berbagai warna untuk tombol
yang dikonfigurasi untuk pemilihan zona

u

Tata letak tombol ergonomis dengan penutup depan
yang dapat dilepas untuk akses ke label tombol

Fungsi
Operasi bisnis

• Sambungan sampai empat ekstensi PRA-CSE, masingmasing dengan dua belas tombol. Tombolnya dapat
dikonfigurasi untuk berbagai fungsi, tetapi khususnya
berguna untuk pemilihan zona, memberikan ikhtisar
jelas untuk zona yang dapat diakses dan indikator
LED untuk setiap tombol menunjukkan status zona
terkait (seperti sedang dipilih, digunakan, atau
mengalami kegagalan).

Pengoperasian darurat

• Ekstensi stasiun panggilan memenuhi standar
penggunaan alarm suara saat antarmuka pengguna
pemadam kebakaran dikonfigurasi untuk stasiun
panggilan dan setidaknya salah satu PRA-CSE
tersambung.
• Semua fungsi alarm penting dapat diakses melalui
tombol untuk operator yang memakai sarung tangan.
• Semua indikator ekstensi ambil bagian pada fungsi uji
indikator stasiun panggil yang tersambung.

Koneksi

• Interkoneksi kabel tunggal yang terkunci dan andal
antara stasiun panggilan dan ekstensi serta antar
ekstensi.
• Pelat penggabung metal yang kokoh.
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• Semua ekstensi secara otomatis ditangani, dari kiri ke
kanan.
• Semua pemasangan dapat dilakukan dengan satu
obeng Torx TX10 standar.

Indikator sisi atas
Cincin LED tombol pemilihan (1-12)
Dipilih

Putih

Pelabelan

Aktif (1-12)
Panggilan darurat
Panggilan bisnis
Musik

Merah
Biru
Hijau

Penutup tombol

Ada kegagalan zona (1-12)

Kuning

• Penutup depan yang dapat dilepas untuk pelabelan
yang mudah dengan ruang untuk tiga baris teks per
tombol.

•

Kontrol sisi atas

Diagram fungsi dan koneksi

Pemilihan (1-12)

Tombol

Sisi bawah

1

12

Pengontrol

Interkoneksi sisi bawah
Interkoneksi stasiun ekstensi (RJ12)

Sisi atas

Interkoneksi stasiun ekstensi/
panggilan (RJ12)

Spesifikasi Arsitek dan Desain
Ekstensi stasiun panggilan desktop dengan jaringan IP
harus didesain khusus untuk digunakan dengan sistem
Bosch PRAESENSA. Ekstensi stasiun panggilan harus
menawarkan fasilitas koneksi mekanis dan listrik untuk
digunakan dengan stasiun panggilan desktop atau yang
dipasang di dinding. Ekstensi ini harus menyediakan
12 tombol yang dapat dikonfigurasi untuk pemilihan
zona dan tujuan lain. Setiap tombol memiliki umpan
balik responsif dan indikator aktivasi lampu cincin,
disertai dengan set LED berwarna untuk fungsi yang
berkaitan dengan indikasi status. Ekstensi stasiun
panggilan harus memiliki penutup depan yang dapat
dilepas untuk menempatkan label tombol bahasa
pilihan di penutup depan. Ekstensi stasiun panggilan
yang dipasang di dinding harus tersertifikasi untuk EN
54-16 dan ISO 7240-16, ditandai untuk CE, dan
memenuhi standar RoHS directive. Garansi harus
minimal tiga tahun. Ekstensi stasiun panggilan desktop
harus merupakan Bosch PRA-CSE.
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Sertifikasi dan persetujuan

Pengawasan

Sertifikasi standar darurat

Interkoneksi

Keberadaan tautan

Eropa

EN 54‑16

Prosesor

Penjaga

Internasional

ISO 7240‑16

Lingkungan
Kondisi iklim

Area peraturan
Keselamatan

EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Imunitas

EN 55024
EN 55103‑2 (E1, E2, E3)
EN 50130‑4

Emisi

EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47 bagian 15B kelas A

Pernyataan kepatuhan
Eropa

CE/CPR

Lingkungan

RoHS

Penyimpanan dan transportasi

-5 hingga +50 °C
(23 hingga 122 °F)
-30 hingga +70 °C
(-22 hingga 158 °F)

Kelembaban (non-kondensasi)

5 hingga 95%

Tekanan udara (beroperasi)

56 hingga 107 kPa

Ketinggian (beroperasi)

-500 hingga +5000 m
(-1640 hingga 16404 ft
)

Perlindungan ingress

IP30

Mekanis
Penutup

Komponen disertakan

Dimensi (PxLxT)

Kuantitas

Komponen

1

Ekstensi stasiun panggilan

1

Braket (dipasang di bagian bawah)

1

Pelat penggabung metal + 4 sekrup

1

Kabel interkoneksi RJ12

1

Penutup tombol (x3)

1

Panduan Pemasangan Cepat

1

Informasi Produk Penting

Dasar
Material
Warna
Panel
Material
Warna
Berat

130 x 62 x 189 mm
(5,12 x 2,44 x 7,44 in)
Zamak
RAL9017
Plastik
RAL9017
RAL9022HR
0,4 kg (0,88 lb)

Informasi pemesanan
Ekstensi Stasiun panggilan PRA-CSE

Spesifikasi teknis

Ekstensi kunci tombol untuk stasiun panggilan
PRAESENSA (PRA-CSLD atau PRA-CSLW), dua belas
tombol yang dapat dikonfigurasi dengan indikator
status.

Listrik
Transfer daya
Input catu daya
Tegangan input
Toleransi tegangan input
Pemakaian daya (indikator nonaktif/
aktif)

Suhu
Pengoperasian

Nomor pemesanan PRA-CSE
5 VDC
4,5 hingga 5,5 VDC
0,1 W / 1 W
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