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u Bàn phím số để lựa chọn khu vực và truy cập người
dùng

u Dữ liệu theo chuỗi và giao diện nguồn điện đến bàn
gọi cơ bản

u Có thể được kết nối với bàn phím bàn gọi thông
thường

u Màn hình LCD cho phản hồi người sử dụng

u Thiết kế kiểu cách và hiện đại

Bàn phím số của bàn gọi được sử dụng kết hợp với bàn
gọi cơ bản hoặc từ xa. Bàn gọi cung cấp micrô và phím
ấn để nói, trong khi bàn phím số có thể được sử dụng
cho người sử dụng truy cập, lựa chọn khu vực và nhóm
khu vực. Nó hoạt động cùng với bàn phím của bàn gọi
cho các hoạt động cấu hình sẵn. Màn hình LCD bên
trong cung cấp thông tin phản hồi cho người dùng.

Chức năng

Bàn phím số của bàn gọi là bàn phím số 12 phím, cung
cấp giao diện người sử dụng như điện thoại với các phím
*, # và 0…9. Bàn phím số duy nhất kết nối trực tiếp đến
bàn phím điện thoại cơ bản hoặc từ xa và sau đó lên đến
15 bàn phím khác có thể được liên kết đối với chức năng
điều khiển. Bàn phím được cố định cơ học đến bàn phím.
Bàn phím số có thể được cấu hình cho các chức năng
sau:

• Truy cập người sử dụng đến bàn gọi với số lượng người
sử dụng và mã PIN, cấu hình cho nhiều người sử dụng,
với thời gian chờ và khóa tay

• Chọn khu vực và các nhóm khu vực như điểm đến cho
các cuộc gọi; lên đến tám khu vực và/ hoặc nhóm khu
vực có thể được nhập vào một chuỗi.

Màn hình LCD cung cấp thông tin phản hồi cho người sử
dụng về các lựa chọn và trạng thái của các khu vực và
các nhóm khu vực được lựa chọn.

Bàn phím được cấp nguồn từ bàn gọi được kết nối. Bàn
phím được cấu hình thông qua bộ điều khiển mạng
Preasideo (giao diện trình duyệt web).

Nu ́t điều khiển và đèn báo
• 12 phím số
• LCD 2 x 16 có ánh sáng ngược
• Điều chỉnh độ sáng màn hình LCD
• Điều chỉnh độ tương phản màn hình LCD

Nối liên thông
• Kết nối cáp dẹt đến bàn gọi
• Kết nối cáp dẹt đến bàn phím tiếp theo

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn tuân thủ IEC 60065 / EN 60065

Miễn nhiễm tuân thủ EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4

Bức xạ tuân thủ EN 55103-1 / FCC-47 part 15B

Khẩn cấp tuân thủ EN 60849 / EN 54‑16 /
ISO 7240‑16

Đường biển tuân thủ IEC 60945



Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Bộ phận Đi kèm

Số lượng Thành phần

1 Bàn phím số PRS‑CSNKP

1 Cáp dẹt

1 Giá đỡ đôi

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Công suất tiêu thụ 1,8 W (DC)

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S) 70 x95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)

Trọng lượng 0,4 kg (0,9 lb)

Lắp ráp Gắn giá đỡ vào bàn gọi hoặc các phím
khác

Màu Than

Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng Từ -5 ºC tới +45 ºC (+23 ºF tới +113 ºF)

Nhiệt độ bảo qua ̉n -20 ºC đến +70 ºC (-4 ºF đến +158 ºF)

Độ ẩm tương đối 15% đến 90%

Áp suất không khí 600 đến 1100 hPa

Thông tin Đặt hàng

Bàn phím Số PRS‑CSNKP
Bàn phím số bàn phím điện thoại và màn hình LCD cho
người dùng truy cập kiểm soát và lựa chọn vùng trong
các hệ thống lớn, có thể được kết hợp với bàn phím của
bàn gọi.
Số đặt hàng PRS-CSNKP
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