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VERSA-LCDM-WRL
BEZDRÔTOVÁ LCD KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE VERSA

Bezdrôtová klávesnica VERSA–LCDM–WRL umožňuje obsluhu
a programovanie ústrední zo série VERSA prostredníctvom
kontrolérov ACU–120/ACU–270. Je určená na činnosť v rámci
obojsmerného bezdrôtového systému ABAX.

Aj keď je klávesnica VERSA–LCDM–WRL bezdrôtové zariadenie,
ponúka všetky funkcie drôtových klávesníc. Dodatočne má taktiež
zabudovanú čítačku bezdotykových kariet, pomocou ktorých je
možné: zapínať plné stráženie, vypínať stráženie, a taktiež zrušiť
alarm. Kryt klávesnice umožňuje jej rýchlu a pohodlnú montáž
na vhodné miesto.

Klávesnica VERSA–LCDM–WRL je ekonomické zariadenie: má
osobitnú batériu pre podsvietenie displeja a klávesnice. Takéto
riešenie umožňuje činnosť tejto klávesnice aj 3 roky. Pre maximálne
zníženie spotreby batérií je možné vypnúť čítačku bezdotykových
kariet (ak zabezpečovací systém nemá byť obsluhovaný
pomocou kariet).

spolupráca s ústredňami zo série VERSA (firmvér 1.04
alebo novší)
všetky funkcie drôtových LCD klávesníc
obojsmerná kódovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom
pásme 868 MHz
dosah: do 500 m (iba pri priamom spojení s ACU–120/
ACU–270) na otvorenom priestranstve
zabudovaná čítačka bezdotykových kariet
zabudovaný bzučiak na akustickú signalizáciu
dva režimy činnosti: aktívny/neaktívny
možnosť zobudenia
konfigurácia prostredníctvom:

programu DLOADX
klávesnice v servisnom režime

veľký, dobre čitateľný LCD displej
zobrazovanie textov zhodne s jazykovou verziou zabezpečovacej ústredne
LED–ky informujúce o stave skupín a a systému
podsvietenie displeja a klávesov (biela farba)
sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny
kryt umožňujúci rýchlu a jednoduchú montáž
napájanie: dve batérie CR123A 3 V

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmer krytu 139 x 124 x 22 mm
Pracovná teplota -10 °C...+55 °C
Hmotnosť 280 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia 93±3%
Pracovná frekvencia 868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) do 500 m
Batéria 2 x CR123A 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5 II
Odber prúdu v pohotovostnom režime z batérie BT1 5 µA
Maximálny odber prúdu z batérie BT1 50 mA
Odber prúdu v pohotovostnom režime z batérie BT2 1 µA
Maximálny odber prúdu z batérie BT2 (vypnutá čítačka kariet) 45 mA
Maximálny odber prúdu z batérie BT2 (zapnutá čítačka kariet) 90 mA
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