Intuicyjna klawiatura dotykowa TM50 Paradox Security Systems
Rosnąca ilość różnorodnych urządzeń służących człowiekowi bez wątpienia podnosi
nasz komfort życia. Z drugiej strony chwilami czujemy się w tym nowoczesnym,
technologicznie zaawansowanym świecie nieco zagubieni. Musimy ciągle uczyć się
obsługi nowych urządzeń i systemów.
Z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi systemu alarmowego Paradox Security
Systems stworzył nowoczesną klawiaturę w formie ekranu dotykowego. Wszystkie funkcje i
komendy realizowane są tu poprzez kliknięcie palcem w odpowiednią ikonę na ekranie, menu
użytkownika jest bardzo proste i intuicyjne. Ekran ma wielkość 5” przy rozdzielczości 480x272
piksele i pozwala na graficzną wizualizację stanu systemu oraz rozmieszczenia jego elementów.
Jako podkładów wizualizacji można użyć dowolnych
plików w formacie .bmp – np. zeskanowanych planów
obiektu, zdjęć lub samodzielnie stworzonych
rysunków. Na podkładach (maksymalnie 32)
rozmieszcza się w odpowiednich miejscach ikony
symbolizujące czujniki. Jeśli użytkownik systemu chce
sprawdzić gdzie znajduje się dany czujnik – wystarczy
kliknięcie na ikonę czujnika przy jego nazwie i na
ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni plan z
lokalizacją tego czujnika. Stan czujników na planach
obiektów zmienia się w czasie rzeczywistym – jeśli
czujnik przejdzie ze stanu naruszenia do stanu
zamknięcia – odpowiadająca mu ikona też zmieni
swój stan. Pliki graficzne znajdują się na karcie
MicroSD włożonej do slotu w klawiaturze – oprócz
planów obiektu można na nią wgrać również zdjęcia –
w trybie wygaszania ekranu klawiatura może pełnić
rolę „ramki na zdjęcia” – karta o pojemności 2GB
umożliwia zapisanie setek zdjęć, które mogą być
wyświetlane po kolei. Klawiatura wyposażona jest
również w czujnik temperatury, można też do niej
podłączyć zewnętrzny czujnik umieszczony na dworze
– na głównej stronie menu może być wyświetlana
temperatura wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.
Klawiatura TM50 może współpracować z centralami Digiplex EVO oraz centralami rodziny
Spectra SP i Magellan. Wbudowane gniazdo kart MicroSD pozwala na łatwą aktualizację
firmware i języka klawiatury. System alarmowy wyposażony w klawiaturę TM50 może służyć
również do sterowania innymi urządzeniami domowymi – 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 TM50 ma grubość zaledwie 14mm, a
użytkownik końcowy ma możliwość wygodnej i szybkiej zmiany kolorystyki płyty czołowej.
Paradox oferuje aż siedem wersji kolorystycznych ramek: biała, czarna (kolory podstawowe),
zielona, czerwona, fioletowa, niebieska, srebrna.
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