
 

 

SP központhoz választható kezelőegységek 

 

K10 H 

Két partíciós 10-zónás LED kezelőegység (fekvő 
kivitel) 1 kezelői zónabemenettel, 

szabadalmaztatott világító gombos kijelzéssel, (a 
világító gomb jelzi a nyitott zónát), StayD 

támogatással, MG, SP, E központ sorozathoz, 3 
féle kezelőről aktiválható pánik riasztás, állítható 

háttérvilágítás 

 

 

K10 V 

Két partíciós 10-zónás LED kezelőegység (fekvő 
kivitel) 1 kezelői zónabemenettel, 

szabadalmaztatott világító gombos kijelzéssel, (a 
világító gomb jelzi a nyitott zónát), StayD 

támogatással, MG, SP, E központ sorozathoz, 3 
féle kezelőről aktiválható pánik riasztás, állítható 

háttérvilágítás 

 

 
 

 

K32 LED 

Két partíciós 32-zónás LED kezelőegység 1 kezelői 
zónabemenettel, StayD támogatással, MG, SP, E 
központ sorozathoz, 3 féle kezelőről aktiválható 

pánik riasztás, állítható háttérvilágítás 
 

 

 
K35 IKON LCD 

 
Két partíciós 32-zónás ikonos (fix üzenetek 

megjelenítésével tájékoztat a rendszer 
műveleteiről) kezelő 1 kezelő zóna bemenettel, 

StayD támogatással MG,SP,E központ sorozathoz 

 

 

 

K32 LCD + 
 

Két partíciós 32-zónás kék LCD kezelő, 
programozható címkékkel és 1 kezelő zóna 

bemenettel, StayD támogatással MG,SP központ 
sorozathoz, magyar nyelvű, 2x16 karakter 

 

 
K32LX   

 
Két partíciós, kétirányú rádiós adóvevővel (RTX3) 

integrált 32-zónás LCD kezelő programozható 
címkékkel és 1 kezelő zóna bemenettel, StayD 

támogatással MG, SP központ sorozathoz magyar 
nyelvű, 2x16 karakter 
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Multifunkciós, érint őképerny ős kezelő 
SP központokhoz, alap és licencelt változatban 

Alap színek: fekete vagy fehér 
választható keretek: 

• piros 
• kék 
• zöld 
• ezüst 

 Intuitív ikon- és menürendszer a gyors és egyszerű 

kezeléshez 

• Elérhető a klasszikus fényes fehér és fekete, ill. 

további izgalmas  

színekben* 

• 12,7 cm átmérőjű érintőképernyős felület 

• Kompatibilis az MG5000/MG5050, 

SP5500/SP6000/SP7000  

(v.4.72 vagy magasabb) és SP4000/SP65 (v.4.90 

vagy magasabb)  

és az EVO (v.2.16 vagy magasabb) központokkal 

• Személyre szabható zóna, terület, felhasználó és 

PGM címkék 

• Akár 8 db PGM kimenet vezérlés 

• Memóriakártya adapter a firmware frissítéshez, 

fényképek  

és alaprajzok feltöltéséhez 

• Belső és külső hőmérsékletérzékelés (külső 

hőmérséklet  

érzékeléshez egy TEMP07 hőmérő szükséges) 

• Képernyő tisztítás üzemmód (ilyenkor a képernyő 

inaktív a téves  

kezelés elkerülés érdekében) 

• TFT kijelző: 6,4 x 11,2 cm méretű és 480 x 272 

pixel felbontású 

• Méretek: 14,4 x 9,6 x 1,4 cm 

 

Színes keret felár 
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