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Manipulator UNii

Intuicyjny
Niektórzy użytkownicy uważają obsługę
systemu alarmu za bardzo skomplikowaną
czynność. Ilość stref i wejść nie ułatwiają
obsługi. Za pomocą manipulatora UNii
użytkownicy są kierowani krok po kroku
przez każdą operację. Nie wyświetlane są
nieistotne informacje a akcja jest
wymagana tylko wtedy, gdy jest potrzebna
w danym momencie. Wyświetlany język
może być ustawiony dla każdego
użytkownika, tak aby obsługa jeszcze
bardziej optymalna.

Bezpieczny
System posiada certyfikat stopnia 3
(GARDE3) oraz szyfrowany czytnik kart.
Pomimo tego, że przepisy nie stawiaj
żadnych wymagań w tym zakresie, my
wybrali najbezpieczniejszy sposób odczytu
kart, który jest obecnie dostępny na rynku:
DESFire EV2. Ze względu na szyfrowanie
używanie kart jest bezpieczne dla każdego
zastosowania.

Nowoczesny
Wiele usprawnień zostało wdrożone w
projekt manipulatora. Nie tylko ze względu
na ułatwienia w instalacji, ale także w
zakresie wyglądu rozwiązania
manipulatora. Manipulator ma tylko 2 cm
głębokości. Manipulator dostępny jest w
kolorze białym i czarnym (połysk).
Wyświetlacz graficzny informuje
użytkownik o stanie systemu oraz
działaniach, które należy podjąć.

Manipulator UNii ma nowoczesny wygląd i jest dostępny w kolorze białym i czarnym. Dużo uwagi poświęcono łatwości instalacji i
montażu. Obudowa pasuje do standardowego podtynkowego gniazdka ściennego, a na górze i na dole znajdują się przepusty
kablowe. Okablowanie podłącza się do dwóch listew zaciskowych na w tylnej części obudowy, po czym można łatwo zamontować
front manipulatora. Podświetlenie pomaga użytkownikom w obsłudze systemu.

CECHY I KORZYŚCI
+ Graficzny wyświetlacz (OLED)

+ Czytnik DESFire EV2

+ Montaż w standardowym gniazdku podtynkowym

+ Złącza śrubowe na tylnym panelu dla łatwego podłączenia

+ Wbudowane 2 wejścia

+ Możliwość wyboru indywidualnego języka dla użytkownika

+ Czujnik zbliżeniowy do wybudzania podświetlenia

+ Wejście kablowe dostępne z góry, z dołu i z tyłu

+ Dostepny w białym i czarnym kolorze

+ Certyfikat GRADE 3

+ Opracowany i wyprodukowany w Holandii
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Szczegóły dotyczące zamówienia
Numer OPIS
004620 Manipulator UNii, biały
004622 Manipulator UNii, czarny
004624 Manipulator UNii z czytnikiem, biały
004626 Manipulator UNii z czytnikiem, czarny

Specyfikacja
Wyświetlacz: Graficzny OLED
Kolor obudowy: Biały i czarny (połysk)
Ilość wejść: 2 wejścia
Czytinik (opcja): DESFire EV2
Opis: Dostępne są 3 wiersze tekstu do opisania

Ochrona przed usunięciem: Zabezpieczenie antysabotażowe na pokrywie i tylnej płycie
Czujnik zbliżeniowy: Możliwość wybudzenia wyświetlacza i

podświetlenia klawiszy
Intensywność wyświetlacza: Programowalny
Podświetlenie przycisków: Programowalny
Naciśnięcie przycisku:: Regulacja głośności
Wymiary obudowy: 130 x 97 x 20 mm (HxWxD)
Certyfikacja: EN50131 (Grade 3)


