ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Kεντρικές μονάδες συναγερμού / INTEGRA / Λειτουργια, ελεγχος & διαχειριση

INT-TSI-WSW
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ ΑΦΉΣ ΜΕ ΟΘΌΝΗ 7"
Το πληκτρολόγιο INT–TSI είναι ένα πραγματικό κέντρο διοίκησης
για ένα έξυπνο σύστημα συναγερμού. Χάρη στη διαμόρφωση της
διεπαφής ατομικά για κάθε χρήστη, αποτελεί την ιδανική λύση και
για εκείνους που επιθυμούν απλό χειρισμό και για τους έμπειρους
χρήστες που χρησιμοποιούν την εκτεταμένη λειτουργικότητα
του συστήματος.
χωρητική οθόνη αφής 7” που διευκολύνει χειρισμό
του συστήματος
γραφική διεπαφή χειρισμού με δυνατότητα προσαρμογής
για κάθε χρήστη, με επιλο΄γη χρήσης γραφικών από v1.04
και μετά
η λειτουργία MACRO επιτρέπει την εκτέλεση μιας
αλληλουχίας ενεργειών μόνο με μια εντολή
Δυνατότητα προβολής της εικόνας από κάμερες IP (MJPG
via HTTP) και MPEG–4, H.264 από v1.04 και μετά
ευρύ φάσμα εξειδικευμένων widgets για διάφορες
λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων widget για καιρικές συνθήκες στις οποίες η πρόβλεψη προέρχεται από την υπηρεσία openweathermap.org
(v1.04 ή νεότερη έκδοση)
ρύθμιση του μεγέθους widget (v1.04 ή νεότερη έκδοση)
δυνατότητα να παρουσιάσει την κατάσταση του συστήματος στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης (v1.04 ή νεότερη έκδοση)
δυνατότητα αποθήκευσης της διαμόρφωσης διεπαφής χρήστη απευθείας από το πρόγραμμα TSI Builder στο χειριστήριο μέσω Ethernet (v1.04 ή
νεότερη έκδοση)
διαθέσιμο σε ανοικτό χρώμα (INT–TSI–SSW), σκούρο (INT–TSI–BSB) και άσπρο (INT–TSI–WSW)

Η δυνατότητα προβολής εικόνων από κάμερες IP στο INT–TSI πληκτρολόγιο (v1.04 ή νεότερη) έχει επαληθευτεί για τις ακόλουθες κάμερες:
AXIS: AXIS 216FD, AXIS 207
BCS 3200
DAHUA: HCVR7204A–V2, IPC–HFW8301EP, IPC–HDBW8301P
GRUNDIG: GCI–K0589–T, GCI–K1526D
HIKVISION: DS–2CD783F–E, DS–2CD2012–I
IPC: IPC–HFW4300S–030B, IPC–HFW2300R–Z, IPC–HFW5502C, IPC–HFW5200C
SAMSUNG: SNB6004
VIVOTEK: IP7161, IP83XX, IP81XX, FD83XX, FD81XX
Κατάλογος δοκιμασμένων καμερών:
http://www.satel.pl/files/bcs_cameras.pdf

Solution description for the issue of a cyclical restarts of the INT–TSI keypad
Instructions for the installer
Remove the micro SD card from the INT–TSI keypad socket.
Download the "update.zip" file (button below).
Extract the contents of the archive.
Copy the file named "update" (without extension) directly to the memory card removed from the keypad. Do not delete any files from the card!
Insert the memory card back into the INT–TSI keypad socket.

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.
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Perform restart of the INT–TSI keypad (from the keypad menu or by temporarily disconnecting its power supply).
If the date in the control panel was changed, update it and restore the time synchronization function.
This procedure should not be carried out on keypads with software versions lower than 1.7.32

Download the file Watch the video

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
Τάση τροφοδοσίας

12 V DC

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

-10°C…+55°C

Κατανάλωση ρεύματος σε Standby

500 mA

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας

620 mA

Βάρος
Μέγιστη υγρασία
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5
Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης
Διαστάσεις του περιβλήματος (πλάτος x ύψος x πάχος)

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.

430 g
93±3%
II
microSD, micro SDHC
196 x 129 x 22 mm
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