
Klawiatura PRISMA

Klawiatura PRISMA to stylowy i nowoczesny interfejs do obsługi systemu Integriti.

Kolorowy wyświetlacz LCD oraz intuicyjna nawigacja sprawia, że korzystanie 

z klawiatury PRISMA to czysta przyjemność.

Klawiatura umożliwia monitorowanie, powiadamianie o alarmach i zdarzeniach,

uzbrajanie/rozbrajanie, blokowanie/odblokowanie przejść i izolowanie linii

dozorowych. Klawiatura posiada 8 diod informujących o statusie obszarów lub innych

elementach systemu. Dzięki wbudowanemu czujnikowi, na ekranie wyświetlana 

jest temperatura w pomieszczeniu. Czujnik ten można również zintegrować 

z systemem automatyki budynkowej.

Wersja „SI” posiada wbudowany czytnik kart SIFER wykorzystywany do kontroli 

dostępu lub dla zwiększenia bezpieczeństwa poprzez wymóg użycia karty i PIN-u

w celu identyfikacji użytkownika.

Schemat PołączeńWłaściwości
• Nowoczesny wygląd

• Kolorowy, podświetlany wyświetlacz LCD 

• Duża, czytelna czcionka

• System nawigacji oparty na ikonach i dedykowanych klawiszach 

• Wygodne klawisze do szybkiego wybierania 

• Sygnalizacja otwarcia obudowy 

• Światłoczułe, samoregulujące podświetlenie wyświetlacza LCD 

• Możliwość zmiany koloru podświetlenia klawiatury (system RGB) 

• Opcja wyświetlania aktualnej temperatury 

• 8 diod LED wskazujących stan obszaru 

• Tekst pomocy dostępny natychmiastowo

• Programowalny przycisk typu „Napad” i "Wejście pod przymusem" 

• Wbudowany czytnik kart SIFER w wersji “SI”

Dane techniczne
Parametry fizyczne

Wymiary obudowy: 162 (wys.) x 88 (szer.) x 15 (gł.) (mm)

Środowisko pracy: 0ºC - 50ºC przy wilgoci względnej 15%-85% (bez kondensacji)

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe:  11V do 14V DC

Pobór prądu: Automatycznie regulowany, normalnie 100mA przy 12V

Wskaźniki
Głośnik: Cyfrowy dźwięk 8-bit

Wskaźniki LED:  8 dwukolorowych diod LED (automatycznie regulowana jasność)

Interfejs Użytkownika
Ekran LCD: 320 x 240 (QVGA) kolorowy LCD

Podświetlenie LCD:  Białe (automatycznie regulowana jasność)

Podświetlnie klawiatury:  Wielokolorowe RGB, (automatycznie regulowana jasność)

Wyjścia
Wskaźniki LED:  8

Głośnik: 1

Dane do zamówienia

INTG-996000

Klawiatura Integriti PRISMA – Biała

INTG-996000SI

Klawiatura Integriti PRISMA – Biała z wbudowanym 
czytnikiem SIFER

KARTA KATALOGOWA

Klawiatura PRISMA

Centrala

Dostępna jest

wersja klawiatury PRISMA

z wbudowanym czytnikiem SIFER

INTG-999059P

Osłona ochronna na klawiaturę Prisma – Biała 

Moduły LAN


