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u Osm volně programovatelných tlačítek pro výběr

u Sériové datové a napájecí rozhraní pro připojení ke
stanici hlasatele

u K jedné stanici hlasatele lze připojit až 16 klávesnic

u Indikátory aktivace jednotlivých tlačítek

u Elegantní a moderní vzhled

Klávesnice stanice hlasatele se používá společně se
stanicí hlasatele k provedení manuálních nebo předem
nahraných hlášení do libovolných přiřazených zón,
k výběru zón nebo k vykonání předdefinovaných akcí.
Klávesnice stanice hlasatele je opatřena osmi tlačítky,
z nichž každé má dvoubarevný stavový indikátor LED.

Funkce

Tlačítka klávesnice stanice hlasatele lze naprogramovat
pro akce, jako jsou:

• Řídicí funkce: opětovné vyvolání výběru, aktivace
hlášení, zrušení výběru, vypnutí hudby na pozadí,
regulace hlasitosti hudby na pozadí, potvrzení
poruchy atd.

• Výběr zdrojů: kanál pro hudbu na pozadí, předem
nahraná hlášení, upozorňovací a výstražné tóny

• Výběr cílů: zóny a skupiny zón

 
Tlačítka mohou být naprogramována pro různé režimy
činnosti, jako je spínání nebo přepínání. Vedle každého
tlačítka je jeden dvoubarevný stavový indikátor LED. U
každého indikátoru LED je průhledný vyjímatelný
proužek, který může přidržovat štítek s označením

funkce nebo zóny pro tlačítko. Jako doplněk jsou
dostupné bezpečnostní kryty, které zabraňují
náhodnému stisknutí tlačítek.

 
Klávesnice je napájena ze stanice hlasatele, k níž je
připojena.

Ovládací prvky a indikátory
• Osm funkčních tlačítek
• Osm dvoubarevných indikátorů LED

Propojení
• Dvě sériová datová a napájecí propojení

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost V souladu s normami IEC 60065 a
EN 60065

Odolnost V souladu s normami EN 55103‑2,
EN 50130‑4 a EN 50121‑4

Emise V souladu s normami EN 55103-1 a
FCC-47 část 15B

Poplachové hlášení V souladu s normami EN 60849, EN 54‑16
a ISO 7240‑16

Použití na moři V souladu s normou IEC 60945



Oblast Certifikace

Evropa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Polsko CNBOP

Zahrnuté díly

Množstv
í

Součást

1 LBB4432/00 Klávesnice stanice hlasatele

1 Plochý kabel

1 Spojovací držák

1 Sada štítků pro texty

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Spotřeba energie 1,5 W (DC)

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 70 × 95 × 200 mm

Hmotnost 0,3 kg

Montáž Připevnění ke stanici hlasatele nebo jiné
klávesnici pomocí držáku

Barva Uhelná čerň

Prostředí

Provozní teplota –5 °C až +45 °C

Skladovací teplota –20 °C až +70 °C

Vlhkost 15 % až 90 %

Tlak vzduchu 600 až 1 100 hPa

Informace o objednání

LBB 4432/00 Klávesnice stanice hlasatele
Klávesnice stanice hlasatele s 8 programovatelnými
tlačítky a stavovými indikátory, ke stanici hlasatele lze
připojit až 16 klávesnic.
Číslo objednávky LBB4432/00

Hardwarové příslušenství

LBB 4436/00 Sada krytů tlačítek (10 kusů)
Kryty tlačítek pro ochranu před náhodným stisknutím
určené pro tlačítka klávesnice LBB4432/00 (sada
10 kusů).
Číslo objednávky LBB4436/00
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