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u Teclado numérico para selecção de zonas e acesso
do utilizador

u Dados em série e interface de alimentação para
consola de chamada básica

u Pode ser combinado com teclados normais para
consola de chamada

u LCD para feedback por parte dos utilizadores

u Design elegante e moderno

O teclado numérico para consola de chamada é
utilizado em conjunto com uma consola de chamada
básica ou remota. A consola de chamada inclui o
microfone e a tecla "premir para falar", enquanto o
teclado numérico pode ser utilizado para acesso do
utilizador, selecção de zonas e grupos de zonas.
Funciona em conjunto com teclados de consolas de
chamada para operações pré-configuradas. O LCD
integrado permite enviar feedback ao utilizador.

Funções

O teclado numérico da consola de chamada tem 12
teclas semelhantes às de um telefone, com teclas *, #
e números de 0 a 9. Um teclado numérico simples liga-
-se a uma consola de chamada básica ou remota e,
posteriormente, é possível ligar até 15 teclados
adicionais para funções de controlo. É fixo
mecanicamente à consola de chamada. O teclado
numérico pode ser configurado para as seguintes
funções:

• acesso do utilizador à consola de chamada com
número e PIN de utilizador, configurável para diversos
utilizadores, com tempo limite e bloqueio manual

• Seleccionar zonas e grupos de zonas como destinos
para chamadas; é possível introduzir até oito zonas
e/ou grupos de zonas numa cadeia de caracteres.

O LCD informa o utilizador acerca das selecções
realizadas, bem como do estado das zonas e grupos
de zonas seleccionados.
O teclado é alimentado a partir da consola de
chamada à qual se encontra ligado. Configurável
através do controlador de rede Praesideo (interface
por browser de Internet).

Controlos e indicadores
• 12 teclas numéricas
• LCD com 2 x 16 caracteres retro-iluminado
• Ajuste do brilho do LCD
• Ajuste do contraste do LCD

Interligações
• Ligação com cabo plano à consola de chamada
• Ligação com cabo plano ao teclado seguinte

Certificados e Aprovações

Segurança em conf. com a norma CEI 60065/EN
60065

Imunidade em conf. com a norma EN 55103‑2/
EN 50130‑4/EN 50121‑4

Emissões em conf. com a norma EN 55103-1/
FCC-47 parte 15B



Emergência em conf. com a norma EN 60849/
EN 54‑16/ISO 7240‑16

Marítima em conf. com a norma CEI 60945

Região Certificação

Europa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Peças incluídas

Quantida
de

Componente

1 PRS‑CSNKP Teclado numérico

1 Cabo plano

1 Suporte de acoplamento

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Consumo energético 1,8 W (CC)

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 pol.)

Peso 0,4 kg (0,9 lb)

Montagem Fixação através de suporte a uma
consola de chamada ou outro teclado

Cor Antracite

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

-5 °C a +45 °C (+23 °F a +113 °F)

Temperatura de
armazenamento

-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)

Humidade relativa 15% a 90%

Pressão do ar 600 a 1100 hPa

Como encomendar

Teclado numérico PRS‑CSNKP
Teclado numérico de consola de chamada e LCD para
acesso do utilizador controlado e selecção de zonas
em sistemas amplos. Podem ser combinados com os
teclados da consola de chamada.
N.º de encomenda PRS-CSNKP
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