WKP-SIM
Trådlös manöverpanel

Översikt:
Vanderbilts WKP-SIM blandar stil och säkerhet på ett sömlöst sätt vilket resulterar
i en ledande produkt. WKP-SIM är smal och elegant och kan installeras på några
sekunder. WKP-SIM är lätt att montera, lätt att koppla ihop och lätt att konfigurera
vilket leder till att installationstiden minimeras. WKP-SIM använder förbättrad RFteknik med låg ström vilket ger överlägsen kommunikation och energibesparande
funktioner, och garanterar en lång batteritid. Manöverpanelen erbjuder ett urval av
snabbvalslarm. Taggarna för Till- och Frånkoppling är begränsade till användning
med denna manöverpanel.

Ledande säkerhetsskydd:

F lerfärgade lysdiodsindikeringar
EN klass 2-godkänd
Levereras med taggar som gör det lätt att Till- och Frånkoppla med
S nabbaktiveringsalternativ
Alternativ för paniklarm
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Överlägsen RF- och batterirestanda:
Lång batteritid
Tack vare högpresterande litiumbatterier och APS-teknik
(automatiskt energisparläge) har WKP-SIM-knappsatsen en batteritid
på 3 år.
Lång RF-räckvidd
500 m räckvidd i öppet utrymme innebär att en mottagare kan täcka
de flesta installationer.

Snabb installation och konfiguration:
Lätt att montera
WKP-SIM kan snabbt skruvas fast på montageplatsen på några
sekunder. Den medföljande bakplattan har en inriktningsanordning
för rätt positionering.

Lätt att parkoppla
Smart parkopplingsmekanism som möjliggör att enheten kan
parkopplas med SPC-centralen på bara några sekunder.
Huvudfunktionerna omfattar:
Automatisk parkoppling när batteriet sätts i
Lysdiodsguidad registrering
Lysdioder för statusindikering
Lätt att kon igurera
WKP-SIM-enheten är helt konfigurerbar med fast programvara på
distans. Konfigurerbara funktioner inkluderar:
Volymkontroll, manöverpanel
Övervakningstid
Lysdiodsbeteende
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Överföring:
Frekvensband

868-869 MHz

Batteri/ström:
Srömförsörjning

WKP-SIM: 2 x AA-litiumbatterier, typ L91

Batteriets livslängd

upp till 3 år

Räckvidd på öppen plats

500 m räckvidd på öppen plats

Strömförbrukning

Standby ~4 μA
Överföring ~28 mA
Genomsnitt ~10 mA

Sändningseffekt

~ 14dBm

APS automatiskt
energisparläge

Ja

Anslutningsegenskaper:
Sabotage

Öppnande och avlägsnande av lock

Övervakningstid

7 minuter

Händelseöverföring

Till- och frånkoppling, panik och varningar:
brand och sjukvård, öppen/stäng vid sabotage,
övervakning, batteristatus

Ljudvarning

80 dB vid 1 meter

RFID

ISO15693

Unikt serienummer

24 bitar
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Monteringsspecifikationer:
Drifttemperatur

-10 °C till +55 °C

Skydd

-IPxx/IK06

Mått

143 mm x 85 mm x 20 mm

Vikt (inkl. batteri)

200 g

LED-indikeringar

Flerfärgade lysdiodsindikeringar

Beställningsinformation:
Typ

Art. nr

Strömförsörjning

WKP-SIM

V54543-F154-A100

WKP-SIM trådlös manöverpanel med taggar

WFOB

N54539-Z130-A100

Fobs for WKP-SIM
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