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EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme

Tüm WiFi standart donanımları ile 
uyumlu olarak çalışır. Ofisinizde 
kullandığınız kablosuz modem, router 
veya access pointlerinize anında 
kusursuzca bağlanır ve çalışır. 

RS485

EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme

Ultra-Kırmızı power led teknolojisi.

40x10 pixel çözünürlük.

WiFi IEEE 802.11 haberleşme opsiyonu.

Kayan yazı bilgilendirme mesajı.

Windows True Type yazı tiplerini destekler, 
ekran görünümü kişiselleştirme. 

Masaüstü, duvar veya tavana montaj seçenekleri. 
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IEEE 802.11 standart WiFi ağlarıyla tam 
uyumlu olan sıramatik sistemi ekranları 
kablosuz modem, router veya access 
point'lerinizle sorunsuzca çalışır. İster 
DHCP üzerinden dağıtılan otomatik IP, 
isterseniz statik IP seçenekleriyle 
çalışabilmektedir. Telsiz frekansında 

çalışan kablosuz ürünlerin aksine, 
uluslarası standart haline gelmiş WiFi 

teknolojisi kullanarak sadece 1 bağlantı 
noktası üzerinden 300m mesafeye kadar 

kusursuz bir kablosuz çalışma deneyimi 
sunar. Tıpkı cep telefonu veya tablet bilgisayarınız gibi 
ofisinizin dilediğiniz noktasında, dilediğiniz zaman, kablo 
tesisatı ve tadilata gerek olmadan çalışır. 

Entegre edilen EIA RS485 donanımı ve 
firmamız tarafından geliştirilmiş özel 
haberleşme protokolü ile 1200m 
uzaklığa kadar kusursuzca kablolu 
çalışabilir. 

POWER

LED

Power LED Teknolojisi, 2200mcd ışık gücü

Nokta matris SMD power led teknolojisi 
ile hiçbir ek maliyete katlanmadan 
dildiğiniz renk seçeneği ile 2200 mcd 
ışık gücüne kadar sipariş edebilirsiniz. 
Beyaz, kırmızı ve mavi standart 
renklerdir. 

İstenilen yerde, istenilen zaman,
Programlanabilme özelliği ile 
ekranlarınızın tanımlama numarasını 
değiştirerek, istediğiniz zaman, 
istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Duvar, 
masaüstü veya tavan montaj 
seçenekleriyle dilediğiniz yüzeye monte 
edebilirsiniz. 

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Çözünürlük: 40x10px
LED-Teknolojisi: Power Led Matrix Display
LED-Renkleri: Kırmızı, Beyaz, Mavi
Şase rengi: Eloxal aluminyum
Çağrı numarası satırı: 1
Ek satır: Hayır

Video görüntüleme: N/A

Fonksiyonel özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat: Opsiyonel
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku: Hayır

Image/Slide show görüntüleme: N/A
Bilet numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Önceki çağrı gösterimi: Hayır
Sıradaki numara gösterimi: Evet
Melodi seçenekleri: Evet
Kurumsal melodi opsiyonu: Evet
Ses şiddeti kontrolü: Evet

API-Desteği
Bilet çağrısı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 10W
Ağırlık: 790g
Boyutlar [mm] (GxDxY): 350x33x128
Garanti: 2 Yıl (Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: RS485 Full Duplex (WiFi Optional)

Bağlantı: RJ11 veya WiFi
Teknoloji: Power Matrix Led

Işık gücü (led): 500mcd (2200 Beyaz)
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