Dotyková 7“ klávesnice

PTK5507

pro ústředny DSC POWER
•

7 „barevný dotykový displej

•

Moderní design

•

Rozlišení displeje 800x480 pixelů

•

Indikace stavu zabezpečení
systému pomocí LED diod.

•

Intuitivní uživatelské rozhraní

•

Podrobná paměť událostí

•

Možnost přizpůsobení domovské
obrazovky a tapety

•

Menu uživatelského i instalačního
programování

•

Možnost společného ovládání
bloků

•

Možnost virtuální klávesnice

•

Slot pro SD kartu

•

Funkce digitálního rámečku pro
prohlížení fotografií

•

Aktualizace firmware pomocí SD
karty.

Dotyková 7“ klávesnice
Dotyková klávesnice PTK5507 je interaktivní dotyková,
barevná grafická klávesnice, která je kompatibilní
s ústřednami řady Power v4.2 a vyšší.
Řada dotykových klávesnic Power přináší jednoduchý
interaktivní způsob jak spravovat a ovládat
zabezpečovací systémy – dotykem.
Dotyková klávesnice, centrum zabezpečovacího
systému, je kombinací jednoduchého uživatelského
ovládání a zároveň intuitivního instalačního rozhraní.
Ucelený vzhled s ostatními prvky bezpečnostních
systémů řady Power a uhlazený a moderní design
v bílém provedení potěší každého nového majitele.
Instalační technici ocení jednoduchou instalaci
a programovací funkce, které jsou od produktů DSC
očekávány.

Snadná instalace
Série dotykových klávesnic Power byla navržena
s ohledem na uživatele a instalační techniky. Pro
uživatele je k dispozici intuitivní obrazovka pro snadné
nastavení. Instalační technici mohou systém ovládat
pomocí virtuální klávesnice.
Instalační technici mohou rychle nakonfigurovat 5 ikon
z více než deseti variant nastavení podle potřeb
uživatele.
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PTK5507

Dotyková 7“ klávesnice
pro ústředny DSC POWER

Dotykový displej lze jednoduše uzpůsobit podle
požadavků uživatele. Například lze skrýt nebo zobrazit
jednotlivé ikony.

Specifikace

Vzhled obrazovky lze snadno měnit v heslem chráněném
menu. Pozadí úvodní obrazovky může technik změnit
na logo společnosti, kontaktní informace, obrázky atd.

Obrazovka..........7“ dotykový displej

Snadné ovládání
Dotyková klávesnice řady Power je navržena s ohledem
na uživatele - velká a jasně rozpoznatelná tlačítka
a intuitivní menu usnadňují nastavení. Například
přístup k nouzovým tlačítkům mají uživatelé k dispozici
na postranním panelu. LED indikátory stavu na spodní
části rámu poskytují rychlou vizuální kontrolu stavu
bezpečnostního systému.
Integrovaný digitální fotorámeček umožňuje uživatelům
zobrazení jedné fotografie, časované slideshow nebo
výchozí pozadí obrazovky. Stačí vložit aktualizovanou
SD kartu do SD slotu a sledovat pokyny na obrazovce.

Rozměry.............195 x 130 x 21 mm
Zobrazovací úhel:
• 70° horizontálně
• 50° vertikálně zhora
• 70° vertikálně zdola
Rozlišení.............................800x480
Vstupní napětí........................12Vdc
Jas obrazovky....................280cd/m2
Proudový odběr.........200mA/300mA
Maximální vzdálenost klávesnice od
ústředny............................ max. 60m
Pracovní teploty.......0 až 49°C, 93%
Slot na SD kartu............standard SD
Připojení k ústředně..............4 žilové
Jazyky......................CZ, EN, FR, PL
Kompatibilita.........PowerSeries v4.2
a vyšší.
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