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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ασύρματο πληκτρολόγιο CΜΑ200 είναι το αποτέλεσμα πολλών
χρόνων μελέτης, σχεδιασμού, δοκιμών, και εξέλιξης για την οριστική
επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την δεσμευτική
τοποθέτηση πληκτρολογίων επί του κεντρικού πίνακα.
Για την υλοποίηση του σχεδίου επενδύθηκαν σημαντικοί πόροι και
εργάστηκαν ταυτόχρονα πολλές σημαντικές ομάδες επιστημόνων.
Στην κατασκευή της συσκευής έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην
ποιότητα των υλικών κατασκευής, στην αισθητική και στην μεγάλη
προσδόκιμη διάρκεια ζωής της. Για πρώτη φορά τέσσερις
διαφορετικές τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης χρησιμοποιήθηκαν
μαζί προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι γρήγορο, ευκρινές,
ασφαλές και ακέραιο
Η συσκευή CMA200 είναι ένα αλφαριθμητικό ασύρματο
πληκτρολόγιο το οποίο λειτουργεί με μπαταρίες και είναι
σχεδιασμένο για τον χειρισμό και προγραμματισμό των συστήματων
ασφαλείας της VIDΕOFIED.
Το πληκτρολόγιο αποτελείται από μια οθόνη υγρών κρυστάλλων με
δυο γραμμές των 16 χαρακτήρων, πολυλειτουργικά πλήκτρα, ένα
πλήκτρο πανικού και έναν βομβητή.

>Ασφάλεια: Τεχνολογία S View SPREAD SPECTRUM της
TM
VIDEOFIED που σε συνδιασμό με την αλληλεπιδρούσα AES
κρυπτογραφημένη ασύρματη μετάδοση, επιτρέπει την
μέγιστη ακεραιότητα και ασφάλεια του σήματος.

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων παρέχει εύκολη ανάγνωση των
μηνυμάτων, ενώ σβήνει αν δεν χρησιμοποιηθεί το πληκτρολόγιο για
τα 30 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση της ενέργειας των
μπαταριών. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός αυτό του
πανικού) επαναφέρει την οθόνη σε λειτουργία.
Το πληκτρολόγιο επιτρέπει τον πλήρη προγραμματισμό και χειρισμό
TM
των παραμέτρων στα συστήματα ασφαλείας της VIDEOFIED .
Η ασφαλής ασύρματη τεχνολογία που χρησιμοποιεί ανάγει το
πληκτρολόγιο σε έναν αποτελεσματικό ασύρματο προγραμματιστή ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε εντός της εμβέλειας
της εγκαταστάσεος κατά την διάρκεια προγραμματισμού.
Οι κατανοητές και εύκολες οδηγίες στην οθόνη, σας καθοδηγούν
κατά την διάρκεια του προγραμματισμού,παραπέμποντας μέσω
απλών εντολών τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ και μέσω της ανταπόκρισης
δεδομένων στην οθόνη. Τα πλήκτρα με το δεξιό και το αριστερό
βέλος σας βοηθούν να διαβάσετε το μενού ή τις τιμές έως ότου να
κάνετε την επιθυμητή επιλογή. Οι αλφαριθμητικές επιλογές γίνονται
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9 είτε μικρών, είτε κεφαλαίων, είτε
συνδυασμός κεφαλαίων και μικρών χαρακτήρων. Ένα ολοκληρωμένο
σύστημα σημείων στίξεως σας επιτρέπει να καταχωρήσετε
ιστοσελίδες/IP διευθύνσεις και ονομασίες θέσεως των συσκευών.
Η όπλιση και αφόπλιση του συστήματος με την χρήση του
πληκτρολογίου είναι εύκολη. Για παράδειγμα, τα πλήκτρα 1 και 2
κάτω από την οθόνη μπορούν να προγραμματιστούν για να
οπλίσουμε συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου απλά πατώντας το
πλήκτρο μια φορά, και στην συνέχεια πληκτρολογώντας τον κωδικό.
Το πλήκτρο με το σπιτάκι κάτω από την οθόνη μπορεί να οπλίσει την
περιοχή της περιμέτρου του κτιρίου με τον ίδιο τρόπο.
Το πληκτρολόγιο συνήθως τοποθετείται κοντά στην είσοδο/έξοδο
προσφέροντας αρκετό χρόνο στον χρήστη προκειμένου να οπλίσει
το σύστημα και να βγει από το κτίριο, όπως επίσης και για να
αφοπλίσει το σύστημα κατά την είσοδό του στο κτίριο.
Κατά την όπλιση του συστήματος ο βομβητής παράγει μια σειρά
ήχων χρονοκαθυστέρησης για να επισημάνει στον χρήστη την έξοδό
του από το κτήριο πριν ο χρόνος εκπνεύσει.
Κατά την είσοδο το σύστημα παράγει ήχους χρονοκαθυστέρησης
για να επισημάνει στον χρήστη τον αφοπλισμό του συστήματος .
Μια λειτουργία διπλής αυτοπροστασίας παρέχει ανίχνευση για
μετακίνηση τουκαλύμματος και της βάσης της συσκευής.
Το πληκτρολόγιο λειτουργεί με τρεις μπαταρίες λιθίου
διάρκειας ζωής έως τέσσερα χρόνια, αναλόγως της εντατικότατος
της χρήσης του.
Κάθε σύστημα ασφαλείας υποστηρίζει έως 3 πληκτρολόγια
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>Ευελιξία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε εντός
της εμβέλειας της εγκαταστάσης.
>Οθόνη: οθόνη υγρών κρυστάλλων με δυο γραμμές των 16
χαρακτήρων και αυτόματο σβήσιμο έπειτα από 30"
αδράνεια, για εξοικονόμιση της ενέργειας των μπαταριών.
>Βομβητής: Παράγει ακουστική ένδειξη κατά την διάρκεια
του χρόνου εισόδου- εξόδου και συναγερμού.
>Αξιόπιστη επικοινωνία: Η συσκευή μεταδίδει κάθε 8
λεπτά ένα σήμα αναφοράς το οποίο περιέχει τον μοναδικό
σειριακό αριθμό της, την ημερομηνία κατασκευής, την
έκδοση λογισμικού, την κατάσταση της μπαταρίας και την
κατάσταση της διάταξης προστασίας της από άνοιγμα ή
αποκόλληση
>Πλήκτρο Πανικού: Ενεργοποιεί συναγερμό πανικού.
>Μπαταρίες λιθίου: Με μέγιστη διάρκεια απόδοσης 4
χρόνια
>Διπλή αυτοπροστασία:Η συσκευή διαθέτει διάταξη η
οποία ανιχνεύει άνοιγμα του καλύμματος η την
αποκόλληση της από την τοιχοποιία
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευαστικά Δεδομένα

Ηλεκτρικά Δεδομένα
Απαιτήσεις Ισχύος

Τρεις Μπαταρίες των 3.6 V

Τύπος Μπαταρίας

Λιθίου, LR14500

Διαστάσεις

Έως τέσσερα χρόνια

Χρόνος ζωής μπαταρίας
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Τεχνολογία RF

S View

Τύπος Μετάδωσης

Βάση
Μία βίδα ασφαλίζει το καπάκι στην βάση.
Τρεις βίδες στερεώνουν την βάση στον τοίχο.

Αναφορά σήματος κάθε 8 λεπτά

Κεραία

255 γρ (χωρίς μπαταρίες)

Εγκατάσταση / Στερέωση

AES Αλγόριθμος Απόκρυψης

Επιτήρηση

177χιλ X 95χιλ X 37χιλ (ΜxΠxΒ)

Βάρος

868/915/920 MHz

Ασφάλεια Επικοινωνίας

ABS - ULVO

®

Αμφίδομο Spread Spectrum

Συχνότητα Λειτουργίας

Εσωτερική

Αυτοπροστασία

Άνοιγμα και αποκόλληση

Τύπος Οθόνης

Υγρών Κρυστάλων (LCD)

Εφαρμογή
Προγραμματιμός και χειρισμός
συστημάτων ασφαλείας VIDEOFIED

Δύο γραμμών 16 χαρακτήρων η κάθε μία

Μέγεθος Οθόνης

Οπισθοφωτισμός Οθόνης
Ενσωματωμένος Βομβητής
Μπουτόν Πανικού
Θερμοκρασία Λειτουργίας
Μέγιστη σχετική Υγρασία

Αυτόματος
Παράγει ακουστικά σήματα
κατά την όπλιση και την
αφόπλιση και τον συναγερμό
Ένα με δυνατότητα απενεργοποίησης
0ο /+40οC
70% μη υγροποιημένη

CE / EN50131 / EΝ300220/INCERT/IDA/NCP (CMA200)
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Πιστοποιήσεις

Υλικό

For EMEA sales

Για Ελλάδα και Σκόπια

ErgoAlarm

www.videofied.gr
2, rue Alexis de
Tocqueville 92160
ANTONY FRANCE
H RSI VIDEOTECHNOLOGIES κατασκευάστρια
εταιρεία τωνσυστημάτων ασφαλείας VIDEOFIED,
ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις διαδικασίες
τήρησης ποιότητας κατά τα πρότυπα:
ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO TS 16949.

Διεθνή σήματα πιστοποίησης

Προηγµένα Συστήµατα Ασφαλείας

Στουρνάρα 13 Τ.Κ. 546 32 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +302310936750 Fax: +302310938052
info@ergoalarm.gr www.ergoalarm.gr

Περιβαλλοντική συνείδηση: Εκτυπώνεται με εγκράτεια τα ψηφιακά σας αρχεία.
- Προωθήστε την χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων σε σχέση με τα έντυπα από χαρτί.
-Σε περίπτωση όπου η εκτύπωση είναι απαιτητή χρησιμοποιείστε και τις δύο σελίδες του φύλλου.
- Προτιμήστε ανακυκλωμένο μη χλωριομένο χαρτί και διαθέστε τα μη
χρησιμοποιούμενα έντυπα σας, με συνέπεια προς ανακύκλωση.
- Το παρών έντυπο σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελάχιστη κάλυψη του σε μελάνι ή τόνερ.
- Βοηθείστε στην προσπάθεια όλων μας, για μείωση της χρήσης ενέργειας και σπατάλης φυσικών πόρων.

H ErgoAlarm είναι αντιπρόσωπος
της RSI VIDEOTECHNOLOGIES για Ελλάδα
και Σκόπια, ακολουθεί και συμμορφώνεται
με τις διαδικασίες τήρησης ποιότητας
κατά το πρότυπο: ISO 9001:2008
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