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smart-house kodetastatur

BACC-KEYPAD-DC
smart-house-kodetastatur til adgangskontrol samt alarmstyring
5 faste adresser
Til indendørs eller udendørs brug

Strømforsyning 9-17 V DC

Strømforbrug maks. 100 mA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER
Bestillingsnr. BACC-KEYPAD-DC

Forsynet med: 2 frontplader, 1 sort
og 1 hvid samt 1 hvid ramme

TYPEVALG

Kanalprogrammering Ikke muligt – forprogrammeret
til 5 faste adresser (se
kanaltabel nedenfor).

Indikationer 3 lysdioder, en gul og to to-
farvede røde/grønne lysdioder.
De tre lysdioders indikationer
kan indstilles af brugeren.
Indbygget summer.

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Tastaturet er forsynet med 5 for-indstillede adresser og kan dermed
bruges til at styre flere funktioner i bygningen, fx aktivering/de-aktiver-
ing af alarm inklusive alarm for bestemte områder, dørklokke, tilslut-
ning af apparater osv.

Brugeren betjerner tastaturet ved at trykke på tasterne 0-9, firkant (#) og
klokkesymbol (�). Der kan vælges forskellige koder til forskellige
brugere, og man kan tilføje, ændre og fjerne koder.

Lysdioderne bruges til indikering af forskellige signaler når tastaturet
bliver betjent, og de rød-grønne lysdioder kan også styres af to smart-
house-adresser. Ved at ændre konfigurationen kan indstillingerne for
lysdioderne sættes til andre lyskombinationer. Se brugervejledningen
for et overblik.

Summeren giver lyd når en tast aktiveres og ved andre tastaturak-
tiviteter, fx når rigtig eller forkert kode er indtastet. Der kan også opnås
adgang til summeren via smart-house-adressen B7.

Konfigurationen foretages ved at indtaste nye værdier på tastaturet,
enten direkte eller efter at have afbrudt strømmen til enheden (valgfrit).

Brugervejledningen giver en komplet vejedning til tastaturet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Adresse Funktion

B3
Udgang som følge af tryk på klokke-tasten, eller kode
godkendt 2 hvis flere adgangskontroller er valgt

B4
Kode godkendt eller kode godkendt 1 hvis flere
adgangskontroller er valgt

B5 Adresse på rød lysdiode (øverst i midten)

B6 Adresse på grøn lysdiode (øverst til højre)

B7 Adresse på summeren

Omgivelser
Tæthedsgrad IP67
Driftstemperatur -15 – 60 C°
Lagertemperatur -30 – 80 C°
Fugtighed (ikke kondenserende) 100%

Dimensioner

Uden ramme 130 x 50 x 8 mm

Antal ledninger 4-trådet kabel, 8 m langt
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Rød= Positiv forsyningsspænding (+)
Sort= Negativ forsyningsspænding (-)
Gul= smart-house-bus positiv (D +)
Blå= smart-house-bus negativ (D-)


