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u Teclas de selecção para sete zonas

u Indicações por LED para selecção de zona

u É possível ligar até oito teclados entre si

O teclado da consola de chamada LBB 1957/00 é uma
expansão para a consola de chamada LBB 1956/00
Sistema de alarme por voz Plena que introduz sete
teclas para selecção de zonas adicionais. Além disso,
tem a mesma base de metal estável que a consola de
chamada. Além da utilização sobre uma mesa, o design
desta unidade permite uma fácil montagem embutida
em secretárias.

Funções

Cada uma das consolas de chamada suporta seis
selecções de zona. Ao ligar um destes teclados, estará
a acrescentar sete zonas ou grupos de zonas
seleccionáveis. É possível ligar até oito teclados a uma
consola de chamada LBB 1956/00. Os LED no teclado
indicam as zonas activas.

Controlos e indicadores
• Teclas de selecção para sete zonas
• Sete LED de indicação de selecção de zonas
• Oito interruptores DIP

Interligações
• Dois jacks RJ45
• Entrada 24 Vdc
• Conector para o teclado

Certificados e Aprovações

Segurança em conf. com a norma EN 60065

Imunidade em conf. com a norma EN 55103-2

Emissões em conf. com a norma EN 55103-1

Região Certificação

Europa CE

Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 Teclado da consola de chamada LBB 1957/00

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Fonte de Alimentação  

Gama de tensões 24 Vdc fornecidos pelo LBB 1956/00

Consumo de corrente <15 mA



Especificações mecânicas

Dimensões da base 40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pol.)

Peso Aprox. 1 kg

Montagem Suporte fixo ao LBB 1956/00 ou a outro
LBB 1957/00

Cor Antracite com prateado

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

-10 °C a +45 °C (14 °F a +113 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Humidade relativa <95%

Como encomendar

LBB 1957/00 Teclado de alarme por voz Plena
Uma expansão para a consola de chamada LBB
1956/00 Sistema de alarme por voz Plena que introduz
sete teclas para selecção de zonas adicionais.
N.º de encomenda LBB1957/00
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