DSC PowerG 2-veis trådløs
aktiveringsenhet

WS9LCDWFx
Funksjoner som
gjør en forskjell:
•

Meldingsdisplay på 2 x 16

•

Automatisk klokkeprogrammering

•

Flere dørklokkelyder

•

Blått display

•

Tastatur med hvitt baklys

•

Viser temperaturen

•

Støtter flere språk: Engelsk, fransk,
spansk

•

5 forhåndsinnstilte funksjonstaster

•

Tamperbryter

•

Aktivere/deaktivere

•

Systemstatus

•

Sonestatus

Styrken til PowerG:

•

Bypass-soner

Styrken bak WS9LCDWFx ligger i de
ulike innovative teknologiene, inkludert
den revolusjonære PowerG-en, som
samlet gir en robust og funksjonsrik
plattform utformet for å redusere
driftskostnadene for forhandlere og gi
sluttbrukerne optimal pålitelighet.

Kontakt din DSC-forhandler
www.dsc.com | 1-905-760-3000

Den trådløse WS9LCDWFx
aktiveringsenheten er en del av
iotegas trygghets-, sikkerhets- og
livsstilsløsning. iotega er en svært sikker
og fleksibel alt-i-ett smart plattform for
sikkerhets- og hjemmeautomatisering
for privatboliger og små bedrifter. Den er
slank, stilig og kompakt, kan plasseres
i hvilket som helst rom og passer inn
overalt.

•

Flerkanals frekvenshopping
spredt spektrum teknologi gjør
det mulig for systemet å hoppe
mellom trådløse frekvenskanaler
og sørge for sømløs overføring av
sikre kommunikasjoner mellom
enhetene og betjeningspanelet.

•

Tilpasset overføringseffekt
reduserer kostnadene ved
utskifting av batteri.

•

Høye overføringsområder gir
enhetene pålitelig kommunikasjon
i inntil 2 km fri sikt, og reduserer
dermed kostnadene ved
installasjon av ekstra forsterkere
for å nå større områder.

•

1TDMA synkronisert
kommunikasjonsteknologi
forhindrer meldinger fra å
kollidere ved å dele kanalene inn i
forskjellige tidsluker. Dette gir økt
dataoverføring og sørger for at
enhetene kan kommunisere hele
tiden ved behov.

•

128 bit AES kryptering gir et
enestående høyt beskyttelsesnivå
mot analyseverktøy og digitale
angrep.

Spesifikasjoner:

Kompatibilitet:

Plastkapslingens beskyttelsesgrad................................... IP30

WS9LCDWFx er kompatibel med iotega-systemet

Mål ............................................. 168 mm x 122 mm x 25 mm
(6 39/64” x 4 51/64” x 63/64”)

Bestillingsinformasjon:

Batteri.....................................................................4 AA, 1,5V

WS9LCDWF9......Trådløs PowerG aktiveringsenhet 915MHZ

Kortets strømforbruk.............30 mA (standby) 105 mA (maks.)

WS9LCDWF8......Trådløs PowerG aktiveringsenhet 868MHZ

Driftsomgivelser......................-10 °C til 55 °C (14 °F til 131 °F)
Relativ fuktighet.........................................................5 til 93 %

Godkjenninger:
FCC/IC, UL/ULC, CE, SIA CP-01, CSFM

Delenr. 30002388

Se www.dsc.com for listen over de mest aktuelle
godkjenningene.

Valgfritt bordstativ med omformer
USA

LCDWFDMK-US

Canada

LCDWFDMK-C

Vest-Europa

LCDWFDMK-EU

Øst-Europa

LCDWFDMK-UK

For produktinformasjon
www.dsc.com

Produktspesifikasjoner og tilgjengelighet kan endres uten forvarsel.
Visse produktnavn som er nevnt her kan være handelsnavn og/eller
registrerte varemerker for andre selskaper.
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