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Klávesnica PowerSeries
s dotykovou obrazovkou PTK5507

Funkcie, vďaka ktorým je
klávesnica iná:

� intuitívne rozhranie
ovládané pomocou menu
pre užívateľov

� 7 "(177.8 mm), farebný
dotykový displej s rýchlou
odozvou a vysokým
rozlíšením

� konfigurovateľná domáca
obrazovka

� vstavaný, a vďaka
integrovanému slotu pre SD
kartu, jednoducho
aktualizovateľný digitálny
obrazový rámček

� čistý nízkoprofilový obal
v bielom alebo striebornom
farebnom vyhotovení sa
hodí do každého priestoru

� kvalitné LED ukazovatele
stavu zabezpečovacieho
zariadenia (Pripravený,
Zabezpečený, Porucha
a AC napájanie)

� oprávnení používatelia
môžu jednoducho
prispôsobiť domácu
obrazovku s bežne
používanými ikonami

� zobrazuje dátum a čas

Iné napájanie s PowerSeries
dotykovou klávesnicou
Dotyková klávesnica PowerSeries ponúka
jednoduchý interaktívny spôsob, ako riadiť
a kontrolovať zabezpečovacie systémy –
dotykom prsta. Dotyková klávesnica – ner-
vové centrum zabezpečovacieho zariadenia
– pre užívateľa kombinuje klasické funkcie
klávesnice a pre montážne firmy ponúka in-
tuitívne rozhranie. Dokonalé začlenenie
medzi zabezpečovacie zariadenia Power-
Series, elegantný, súčasný a moderný dizajn
oceňovaný majiteľmi domov, jednoduchá
inštalácia a programovacie funkcie, ktoré
ocenia montážne firmy. Všetko, čo očaká-
vate od produktov DSC.
STAČÍ JEDEN DOTYK.

Jednoduchá inštalácia
Dotyková klávesnica PowerSeries bola
navrhovaná pre užívateľov aj pre montážne
firmy. Vďaka intuitívnemu displeju ovládania
je nastavenie funkcií klávesnice pre užívate-
ľa jednoduché. Montážne firmy sú schopné
programovania cez virtuálnu klávesnicu, ale
tiež cez dotykovú klávesnicu PowerSeries.
V závislosti od požiadaviek užívateľa môže

montážnik rýchlo nakonfigurovať 5 grafic-
kých ikon z viac ako 10 variantov. Z ôsmich
oblastí, ktoré sú k dispozícii, dotyková klá-
vesnica PowerSeries ponúka výhodu ovlá-
dacieho panelu pre viac oblastí bez zmeny
ovládacieho panelu a umožňuje každej
oblasti (zóne) pracovať samostatne, nezá-
visle od zvyšku systému.
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Dotyková klávesnica môže byť prispôsobená
požiadavkám užívateľa. Napríklad, ak uží-
vateľ nechce vidieť oblasti, ale chce zapnúť
a vypnúť zvonkohru jednoducho zobra-
zí/skryje príslušnú ikonu. Domáca obra-
zovka môže byť neskôr, pri inštalácii cez
heslom chránené menu nastavenia, ľahko
zmenená. Pozadie domácej obrazovky
môže byť montážnikom jednoducho prispô-
sobené na zobrazenie firemného loga, kon-
taktných informácií, obrázkov a i.

Jednoduché pre používateľa
Dotyková klávesnica PowerSeries bola
navrhnutá v prvom rade pre uspokojenie
potrieb používateľov. Veľké, jasne rozo-
znateľné tlačidlá na obrazovke a intuitívne
menu zabezpečujú jednoduchosť používa-
nia a programovania. Napríklad, pre prístup
k FAP kľúčom (Fire, Auxillary, Panic =
Oheň, Doplnkové, Panika) užívateľ stlačí
iba tlačidlo EMERGENCY (Tiesňové
tlačidlo) na bočnom paneli. LED indikátor
stavu v spodnej časti rámu poskytuje rýchlu
vizuálnu kontrolu zabezpečovacieho sys-

tému. Integrovaný digitálny rámček na fo-
tografie dáva majiteľovi domu možnosť zo-
braziť fotografie, a to ako jednu samostatnú
fotografiu, „slideshow“ viacerých fotografií,
alebo ako obrázok pozadia. Stačí vložiť
updatovanú SD kartu do otvoru pre SD karty
a postupovať podľa pokynov na obrazovke,
podobne ako pri iných digitálnych foto-
rámčekoch. Navyše, elegantný profil a mo-
derný dizajn, dodávajú moderný nádych.
Klávesnica je dodávaná v bielom a striebor-
nom farebnom vyhotovení pre plynulé pre-
pojenie s akýmkoľvek interiérom.

Špecifikácie
Dotyková obrazovka .................................................................................... 8,5” x 5,1” x 0,8”

127,9 mm (výška) x 195 mm (šírka) x 20,35 mm (hĺbka)

Uhly pohľadu: horizontálny uhol...................................................................................... 70°

vertikálny uhol ....................................................... 50° z hora, 70° zo spodu

Optimálna kvalita obrazu – rozlíšenie ....................................................... 800 x 480 pixelov

Vstupné napätie ....................................................................................................... 12 VDC

Jas ........................................................................................................................ 280 cd/m2

Prúdový odber ........................................................................ 200 mA (pohotovostný režim)

300 mA (aktívny režim)

Vzdialenosť medzi klávesnicou a ovládacím panelom ......................................... max. 60 m

Prevádzková teplota ............................................................................................. 0 až 49 °C

Relatívna vlhkosť ................................................................................................... 5 až 93 %

Slot na SD kartu ............................... prijíma všetky štandardné SD karty (32 x 24 x 2,1 mm)

obsahujúce fotografie

Zapojenie .......................................................................... štandardné 4-vodičové zapojenie

Jazyk obrazovky ............................................. anglický, francúzsky, španielsky, portugalský

Kompatibilita ............................................................................... PowerSeries v 4.2 a vyššie


