TM50
Intuicyjna klawiatura dotykowa

Przeznaczenie
Kompatybilna z centralami Spectra SP, Magellan oraz
Digiplex EVO klawiatura TM50 stanowi now¹ jakoœæ
w dziedzinie obs³ugi systemów alarmowych. Proste
i intuicyjne menu czyni obs³ugê systemu rzecz¹
prost¹ i oczywist¹. Funkcja wyœwietlania planów
piêter pozawala na natychmiastow¹ lokalizacjê
naruszonego czujnika. Tryb tablicy synoptycznej
umo¿liwia podgl¹d stanu wszystkich partycji i linii na jednym ekranie. Uzupe³nienie funkcji zwi¹zanych z
systemem alarmowym stanowi mo¿liwoœæ wyœwietlania temperatury wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczenia
(konieczny dodatkowy czujnik). W trybie wygaszania ekranu klawiatura mo¿e pe³niæ rolê „ramki na zdjêcia”
wyœwietlaj¹c obrazy nagrane na kartê MicroSD.

Podstawowe w³aœciwoœci
Monta¿ natynkowy, gruboœæ zaledwie 14 mm
Du¿y, czytelny ekran o przek¹tnej 5”
Wbudowany slot kart MicroSD
Aktualizacja firmware bezpoœrednio z karty
Obs³uga systemu alarmowego poprzez menu dotykowe
Mo¿liwoœæ sterowania 8 wyjœciami PGM bezpoœrednio z menu klawiatury
Wygodna funkcja samodzielnego testowania systemu
Menu dostêpne w wielu jêzykach
Wejœcie linii alarmowej, alternatywnie pe³ni¹ce funkcjê wejœcia zewnêtrznego czujnika temperatury
Pogl¹d stanu linii alarmowych uzupe³niony funkcj¹ wyœwietlania planów piêter wgrywanych na kartê
MicroSD jako pliki BMP o rozdzielczoœci 363 x 272 pikseli
 Mo¿liwoœæ definiowania przez u¿ytkownika w³asnych nazw linii, partycji, u¿ytkowników i wyjœæ PGM
 NOWOŒÆ - wymienne ramki, obudowa dostêpna w wielu kolorach: czarny, bia³y
(kolory podstawowe), czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, srebrny
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Wymiary

9.6 cm

14.4 cm
1.4 cm

Funkcje dodatkowe
Plany piêter
Koniec z odgadywaniem numerów poszczególnych czujników!
W zale¿noœci od modelu centrali klawiatura TM50 mo¿e
wyœwietlaæ 8 lub 32 plany piêter. Plany w postaci plików BMP.
wgrywane s¹ na kartê MicroSD, nastêpnie na ka¿dym planie
mo¿na rozmieœciæ w odpowiednich miejscach ikony symbolizuj¹ce
czujniki ruchu oraz otwarcia drzwi lub okien. Ikony w czasie
rzeczywistym pokazuj¹ stan czujników, do których s¹ przypisane.

Tryb tablicy synoptycznej
W tym trybie mo¿liwy jest podgl¹d w czasie rzeczywistym stanu
ca³ego systemu – wszystkich linii i partycji – na jednym ekranie.
U¿ytkownik mo¿e jednym rzutem oka sprawdziæ, które linie s¹
otwarte, które zamkniête, a które zablokowane, a tak¿e które
partycje s¹ uzbrojone i czy w systemie wystêpuj¹ usterki. W
trybie tym mo¿na te¿ w³¹czyæ funkcjê samodzielnego testowania
systemu, która umo¿liwia instalatorowi lub u¿ytkownikowi
sprawdzenie dzia³ania wszystkich linii alarmowych.

Dane techniczne
Zasilanie
Ekran
Pobór pr¹du
Rozmiary
Masa
Wilgotnoœæ
Kompatybilnoœæ

9 – 16 VDC
480 x 272 piksele, kolory 16 bitów, 6.4 x 11.2 cm
100mA w trybie normalnej pracy, 200mA w czasie alarmu

14.4 x 9.6 x 1.4 cm
165 g
5 – 90 %
EVO V2.16 lub wy¿sza, MG/SP V4.72 lub wy¿sza
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