
Answers for infrastructure.

www.spc-intruder-detection.com

SPC kompaktní klávesnice  

- styl a bezpečnost na dosah ruky.
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SPC Kompaktní klávesnice je tenká, 
elegantní a plná uživatelských funkcí,  
jenž přináší rozsáhlé a důmyslné možnosti 
ovládání SPC systémů na dosah ruky.

Tenká a stylová

SPC Kompaktní klávesnice je jedna z nejtenčích klávesnic 
zabezpečovacích systémů na současném trhu. S hloubkou 
jen 17,5mm vypadá klávesnice nenápadně na každé zdi.  
A vzhledem k tomu, že klávesnice svítí pouze při dotyku, 
tak téměř zmizí, není-li právě používána.

Dotyková technologie

SPC Kompaktní klávesnice učinila krok od tradičních 
mechanických kláves. Užitím kapacitní dotykové 
technologie kláves je vylepšen uživatelský komfort. Díky 
vlastnostem tohoto inovativního designu, lze povrch 
klávesnice velmi snadno čistit a udržovat tak, aby 
klávesnice stále vypadala svěží po celou dobu své 
životnosti.

Rozšířené možnosti ověřování práv uživatelů

Ověřování uživatelských oprávnění je nyní snazší než 
kdykoli dříve. Čtečka s podporou karet EM i Mifare umožní 
uživatele ověřit přiložením karty a zadáním PIN kódu nebo 
jen přiložením karty. Čtečka pro Mifare karty se čtecím 
dosahem až 40mm přečte unikátní ID různých Mifare karet 
včetně: Classic, Plus, DESFire a Ultralight. 

Hlasová asistence

SPC Kompaktní klávesnice je standardně dodávána  
s podporou hlasové asistence. Do klávesnice lze nahrát 
továrně před-nahrané zprávy nebo vlastní soubory 
hlasových zpráv. Hlasové zprávy oznamují uživateli 
potvrzení volby nebo vznik významných událostí  
v systému.

Zásuvný bezdrátový modul

Do SPC Kompaktní klávesnice lze vložit zásuvný bezdrátový 
modul SPCW114. Tento modul lze velmi snadno instalovat 
a používat pro příjem signálu i z bezdrátových detektorů, 
které jsou v krátké vzdálenosti od klávesnice.
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Typické použití SPC Kompaktní klávesnice Zápustná montáž

Variabilní možnosti montáže

SPC Kompaktní klávesnice je možno instalovat ve třech 
variantách montáže: 
 
n  Standardní montáž na zeď

n   Paticová montáž - lze montovat do většiny patic 
evropských výrobců

n   Zápustná montáž - instalace pod omítku s použitím 
zápustných krabic SPCY520 a SPCY521.

Zásuvná svorkovnice kabeláže

Pro zachování štíhlého a elegantního vzhledu SPC 
Kompaktní klávesnice je její svorkovnice navržena jako 
zásuvná. Jednoduché následné zaklapnutí vrchní části  
do svorkovnice zabezpečuje pevné připojení a umožňuje 
rychlejší instalaci.

Produktová řada

Typ Popis

SPCK 520    Kompaktní klávesnice

SPCK 521    Kompaktní klávesnice se čtečkou karet

SPCW114    Bezdrátový modul do Kompaktní klávesnice

SPCY520    Plastová krabice pro zápustnou montáž

SPCY521    Kovová zadní krabice zápustné montáže

Time
Obdélník

Time
Obdélník

Time
Obdélník


