S yg n a l i z ac j a w ł a m a n i a i n a pa d u

Jedyna w swoim rodzaju

klawiatura dotykowa TM40
Artykuł firmy ICS Polska

Rośnie liczba różnorodnych urządzeń służących
człowiekowi, które bez wątpienia podnoszą jego
komfort życia. Chwilami czujemy się jednak w tym
nowoczesnym, technologicznie zaawansowanym
świecie nieco zagubieni. Musimy ciągle uczyć się
obsługi nowych urządzeń i systemów.
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Z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi systemu alarmowego firma
Paradox Security Systems stworzyła
nowoczesną klawiaturę w formie ekranu dotykowego. Wszystkie funkcje i
komendy są tu realizowane poprzez
kliknięcie palcem odpowiedniej ikony na ekranie. Menu użytkownika jest
bardzo proste i intuicyjne. Nowatorska
funkcja planów pięter umożliwia użytkownikowi przeglądanie stanu systemu
w formie wizualizacji graficznej. Jako
plan może być użyty dowolny plik graficzny w formacie .bmp wgrany na kar-

cie przeglądania stanu systemu można
w każdej chwili wyświetlić plan danej
części obiektu z naniesionymi czujkami – w zależności od stanu linii alarmowych ikony będą czerwone (czujka w
alarmie), zielone (czujka naruszona) lub
szare (czujka zamknięta).
Klawiatura TM40 współpracuje z centralami Digiplex EVO oraz centralami
rodziny Spectra SP i Magellan. Wbudowane gniazdo kart Micro SD pozwala
na łatwą aktualizację oprogramowania wbudowanego i języka klawiatury.
Umożliwia ono również wgranie zdjęć,

– z menu klawiatury użytkownik może
załączać i wyłączać 8 wyjść programowalnych, którym mogą zostać nadane
dowolne nazwy – wystarczy kliknąć na
ikonę z nazwą, aby włączyć na przykład
oświetlenie lub klimatyzację.
Przeznaczona do montażu natynkowego klawiatura TM40 ma grubość zaledwie 16 mm, a jej płyta czołowa jest
dostępna w trzech wykonaniach: szczotkowane aluminium srebrne, aluminium
anodyzowane w kolorze czarnym oraz
białym.

Zasilanie 9 ÷ 16 V DC
Pobór prądu 110 mA
Wyświetlacz 16 bitów, 5.4 x 9.5 cm
Rozdzielczość 480 x 272 piksele
Sposób montażu Natynkowy
Wymiary 12.4 x 8.1 x 1.6 cm

tę SD włożoną do gniazda klawiatury.
Można tu wykorzystać np. zeskanowany projekt domu lub rysunek utworzony za pomocą dowolnego programu.
Na takim planie rozmieszczone ikony
oznaczają poszczególne czujki. W trak-
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które mogą być wyświetlane na ekranie
w czasie, gdy klawiatura nie jest używana (funkcja ramki na zdjęcia). System
alarmowy wyposażony w klawiaturę
TM40 może służyć również do sterowania innymi urządzeniami domowymi
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