KAP400compact

Kommunikációs munkahely

A KAP400compact kommunikációs munkahely kényelmesen használható rendszerkészülékként a legkülönfélébb kommunikációs feladatok hatékony megoldását szolgálja. A
DIKOS 310 digitális diszpécser rendszer mellett további kommunikációs hálózatokkal
is tökéletesen együttműködik, mint pl. a VoIP-hálózatok, a közcélú-, magán,- és ISDNrendszerek, GSM-R-hálózatok és egyéb digitális rádióhálózatok. A sokrétü csatlakozási
lehetőségei és a rugalmas programozhatósága révén megfelel a legújabb alkalmazási igények által támasztott követelményeknek is.
KAP400compact hardverplatformja két rendszeregységből áll, a „TAC400” számítógépes
kezelőegységből, és az „SP400”–as mikrofonnal, kézibeszélővel ellátott kezelőkészülékből.
A TAC400 az SP400–as kezelőkészlettel együtt, illetve önmagában is alkalmazható. Az
SP400 működéséhez vagy a TAC400-ra, vagy bármely más számítógépre van szükség,
amelyen a KAP400x-kezelőcsalád szoftvere telepítve van.
A KAP400compact kijelzője fokozatmentesen, kb. 10° – 80°
dőlésszögben állítható illetve ott rögzíthető, ezáltal a monitor felületének dőlése egyedileg illeszkedhet az üzembe helyezés körülményeihez, illetve a kezelő egyéni igényeire szerint beállítható.
Valamennyi bekötés és csatlakozás a TAC 400 berendezés hátlapján található, ezek az adott csatlakozásra jellemző szabványos aljzatokkal kerültek kialakításra.
USB-csatlakozókon kapcsolódik a TAC 400-ashoz az SP400
kezelőkészülék, illetve egyéb más tetszőleges USB eszköz,
mint pl. mikrofonos fejhallgató, további kontrollhangszóró stb.
Az SP400 kezelőkészülék minden olyan funkciót, csatlakozást, beszéd- és belehallgatási lehetőséget biztosít
önmagában, amely a kényelmes és biztonságos kapcsolattartáshoz a központi kommunikációs berendezéseknél elengedhetetlenül szükséges.

KAP400compact
Műszaki adatok
Szabványok és irányelvek
■■ DIN EN 50128 :2001

■■ 1999/05/EG R&TTE – Richtlinie (ie. – irányelvek)

■■ DIN EN 50129 :2003

■■ 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie (alacsony feszültség ie.)

■■ DIN EN 50126 :2006

■■ 2004/108/EG EMV - Richtlinie (Elektromágneses kompatibilitás, Vasúti
alkalmazások ie.)

■■ ETSI EN 300 019–1/2 :2006

■■ EN 50121-4 (2000), 3m Gleisbereich (pályamentén); az EN61000-6-2 és
EN61000-6-4 vonatkozásában

Jellemzők TAC 400

Jellemzők SP 400

Üzemi hőmérséklet:

+5°C – +40°C; 5 – 85% relatív
páratartalomnál

Üzemi hőmérséklet

+5°C – +40°C; 5 – 85% relatív
páratartalomnál

Méretek TAC 400:

380x125x360 mm³ (szél. x mag. x
mély.) lehajtott kijelzővel
380x295x360 mm³ (szél. x mag. x
mély.) felnyitott kijelzővel

Méretek SP 400

196x165x341 mm³ (szél. x mag. x
mély.)

Kijelző

15“ ultrahangos érintőképernyő

Kijelző

3 soros kis grafikus kijelző (háttérvilágítással)
■■ Kézibeszélő beépített beszédgombbal és „villa”-érzékelő
kapcsolóval

■■ közvetlen csatlakozás szünetmentes egyenfeszültségre (DC-forrás)
(bemeneti feszültségtartomány
18-60 V DC)
Áramellátás

■■ a tartozék adapterrel szünetmentes
(UPS-támogatású) 230V AC-forrásl

■■ Hattyúnyakmikrofon
zajcsökkentővel (380 mm vagy
600 mm hossz.)
Ellenőrzések

■■ 12 gombos telefonos hívómű (* és
# is, Tone üzemmód)

■■ nem szünetmentes 230V AC-forrás
(ezesetben belső akku-csomaggal
a szünetmentes üzem érdekében)
maximum 4 óra, terheléstől
függően

■■ 20 célhívó- és/vagy funkciógomb
állapot jelző LED-del
■■ Kontrollhangszóró

■■Beszédváltó-gomb

4 ISDN-S0-csatlakozó

2 USB 2.0 csatlakozó

2 Ethernet-csatlakozó
Csatlakozók TAC 400:

1 DC-csatlakozó külső áramellátáshoz
2 USB 2.0 (alaplapfüggő)

4-eres-HF-csatlakozó
Csatlakozók SP 400:

2-eres-HF-csatlakozó

Rendszercsatlakozó az SP 400-as
kezelőkészlet illesztéséhez

Külső beszédváltó-gomb csatlakozás (opcionális)

2 PS2-csatlakozó külső billentyűzet
és egér számára (szervizeléshez)

Teszt
■■ Elektromágneses kompatibilitás teszt
■■ Klímateszt (hőkamrában)
■■ Ejtésteszt a szállítási csomagolásban
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