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u Οχτώ ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα
επιλογής

u Σειριακά δεδομένα και διασύνδεση ισχύος σε βασικό
σταθμό κλήσης

u Δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 πληκτρολογίων σε
ένα βασικό σταθμό κλήσης

u Ένδειξη ενεργοποίησης για κάθε πλήκτρο

u Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός

Το πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με το βασικό σταθμό κλήσης για την
πραγματοποίηση μη αυτόματων ή προηχογραφημένων
ανακοινώσεων σε οποιαδήποτε ανατεθειμένη ζώνη, με
σκοπό την επιλογή των ζωνών ή την εκτέλεση
προκαθορισμένων ενεργειών. Το πληκτρολόγιο σταθμού
κλήσης διαθέτει οχτώ προγραμματιζόμενα κουμπιά,
κάθε ένα με μια λυχνία LED δύο χρωμάτων κατάστασης.

Περιγραφή λειτουργ.

Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου σταθμού κλήσης
μπορούν να προγραμματιστούν για ενέργειες, όπως οι
εξής:

• Λειτουργίες ελέγχου: ανάκληση επιλογής,
ενεργοποίηση κλήσης, επιλογή ακύρωσης,
απενεργοποίηση μουσικής υποβάθρου (BGM), έλεγχος
έντασης ήχου μουσικής υποβάθρου (BGM),
επιβεβαίωση σφάλματος κ.λπ.

• Επιλογή πηγών: κανάλι μουσικής υποβάθρου (BGM),
προηχογραφημένα μηνύματα, ηχητικά σήματα
προσοχής και τόνοι συναγερμού

• Επιλογή προορισμών: ζώνες και ομάδες ζώνης

 
Τα πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν για
διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, όπως στιγμιαία ή
εναλλαγή. Κάθε πλήκτρο διαθέτει μια λυχνία LED δύο
χρωμάτων κατάστασης δίπλα από αυτό. Δίπλα από κάθε
λυχνία LED βρίσκεται μια διαφανής, αφαιρούμενη
γλωττίδα, όπου μπορείτε να τοποθετήσετε μια ετικέτα
λειτουργίας ή ζώνης για το πλήκτρο. Υπάρχουν
διαθέσιμα προαιρετικά καλύμματα ασφαλείας για την
αποτροπή ακούσιας ενεργοποίησης των πλήκτρων.

 
Το πληκτρολόγιο τροφοδοτείται από το σταθμό κλήσης
στον οποίο είναι συνδεδεμένο.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Οχτώ πλήκτρα λειτουργιών
• Οχτώ λυχνίες LED δύο χρωμάτων

Διασυνδέσεις
• Δύο συνδέσεις σειριακών δεδομένων και τροφοδοσίας



Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60065 /
EN 60065

Ατρωσία σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103‑2 /
EN 50130‑4 / EN 50121‑4

Εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1 /
FCC-47 μέρος 15B

Έκτακτη ανάγκη σύμφωνα με το πρότυπο EN 60849 /
EN 54‑16 / ISO 7240‑16

Θαλάσσια χρήση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60945

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Πολωνία CNBOP

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 LBB 4432/00 Πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης

1 Επίπεδο καλώδιο

1 Στήριγμα σύνδεσης

1 Σετ ετικετών κειμένου

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ισχύος 1,5 W (DC)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)

Βάρος 0,3 kg (0,7 lb)

Τοποθέτηση Στερέωση στηρίγματος σε σταθμό κλήσης
ή άλλο πληκτρολόγιο

Χρώμα Ανθρακί

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -5ºC έως +45ºC (+23ºF έως +113ºF)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-20ºC έως +70ºC (-4ºF έως +158ºF)

Υγρασία 15% έως 90%

Ατμοσφαιρική πίεση 600 έως 1100 hPa

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 4432/00 Πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης
Πληκτρολόγιο σταθμού κλήσεων με
8 προγραμματιζόμενα κουμπιά και ενδείξεις
κατάστασης. Δυνατότητα σύνδεσης έως και
16 πληκτρολογίων σε ένα σταθμό κλήσεων.
Αρ. παραγγελίας LBB4432/00

Αξεσουάρ υλικού

LBB 4436/00 Σετ καλυμμάτων πλήκτρων (10 τεμάχια)
Καλύμματα πλήκτρων για την αποφυγή ακούσιων
πατημάτων στα κουμπιά του πληκτρολογίου
LBB4432/00 (σετ 10 τεμαχίων).
Αρ. παραγγελίας LBB4436/00
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