DSC PowerG – Kaksisuuntainen
langaton etäohjauskeskus

WS9LCDWFx
Merkittävät
ominaisuudet:
•

Viesti näkyy kokonaan 2 x 16 merkin
näytössä

•

Automaattinen kellon ohjelmointi

•

Useita ovikellosummereita

•

Sininen näyttö

•

Valkoinen näppäimistön taustavalo

•

Lämpötilan näyttö

•

Usean kielen tuki: englanti, ranska,
espanja

•

Viisi esiasetettua toimintonäppäintä

•

Luvattoman käytön estävä kytkin

•

Päälle-/poiskytkentä

•

Järjestelmän tila

•

Alueen tila

•

Ohitettavat alueet

Langaton WS9LCDWFxetäohjauskeskus on osa
iotega-turvallisuus-, suojaus- ja
elämäntyyliratkaisua. iotega
on asuinkiinteistöille ja pienille
liikekiinteistöille tarkoitettu erittäin
turvallinen ja joustava, keskitetty, älykäs
turva- ja kotiautomaatiojärjestelmä.
Pienikokoinen, tyylikäs ja virtaviivainen
laite istuu vaivattomasti tilan
sisustukseen ja on helppo sijoittaa mihin
tahansa huoneeseen.

Adaptiivinen lähetysteho vähentää
paristojen vaihtokustannuksia.

•

Korkeataajuisten lähetyskaistojen
ansiosta laitteet voivat olla
yhteydessä luotettavasti jopa 2
km:n / 1,24 mailin kantamalla.
Asennuskustannukset pienenevät,
kun suuriin tiloihin ei tarvitse
asentaa lisää ilmaisimia.

•

Aikajakoiseen monikäyttöön
(TDMA) perustuva
yhteysteknologia estää viestien
törmäyksen jakamalla kanavat
aikaväleihin, jolloin tietoa voidaan
siirtää enemmän ja varmistetaan
laitteiden jatkuva yhteys aina
tarvittaessa.

•

128-bittinen AES-salaus tarjoaa
poikkeuksellisen korkean
suojaustason analysointityökaluja
ja digitaalisia hyökkäyksiä vastaan.

PowerG-järjestelmän
tehokkuus:
WS9LCDWFx-etäohjauskeskuksen
tehokkuus perustuu erilaisiin
innovatiivisiin teknologioihin – yksi
niistä vallankumouksellinen PowerG
– jotka yhdessä muodostavat
kestävän ja runsaasti ominaisuuksia
sisältävän alustan. Järjestelmä on
suunniteltu alentamaan jälleenmyyjien
toimintakustannuksia ja tarjoamaan
ehdotonta luotettavuutta loppukäyttäjille.

•

Ota yhteys DSC-jälleenmyyjään
www.dsc.com | 1-905-760-3000

•

Monikanavaisen
taajuushyppelyteknologian
ansiosta järjestelmä voi vaihtaa
langattomien taajuuskanavien
välillä, jolloin varmistetaan
luotettava yhteys ja saumaton
tiedonsiirto laitteiden ja
ohjauskeskuksen välillä.

Tekniset ominaisuudet:

Yhteensopivuus:

Muovikotelon kotelointiluokka........................................... IP30

WS9LCDWFx on yhteensopiva iotega-järjestelmän kanssa

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

Tilaustiedot:

Paristot..................................................... 4 AA-paristoa, 1,5 V

WS9LCDWF9..Langaton PowerG-etäohjausasema 915MHZ

Keskuksen virrankulutus..............................30 mA (valmiustila)
105 mA (enintään)

WS9LCDWF8..Langaton PowerG-etäohjausasema 868MHZ

Toimintaympäristö................................. -10–55 °C (14–131 °F)
Suhteellinen kosteus.................................................... 5–93 %

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

Tuotenumero 30002388

Uusimmat hyväksynnät näet verkkosivulta www.dsc.com.

Lisävarusteluun kuuluva pöytäteline ja muuntaja
Yhdysvallat

LCDWFDMK-US

Kanada

LCDWFDMK-C

Länsi-Eurooppa

LCDWFDMK-EU

Itä-Eurooppa

LCDWFDMK-UK

Tuotetiedot:
www.dsc.com

Tuotteen tekniset ominaisuudet ja saatavuus voivat muuttua ennalta
ilmoittamatta. Jotkin tässä mainitut tuotenimet voivat olla muiden
yritysten kauppanimiä ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä.
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