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VYVOLÁVACÍ SYSTÉMY

Halové displeje QDH
Halové displeje jsou vedle kiosků pro výdej pořadového lístku nepostradatelnou součástí vyvolávacího systému.
Halový displej je umístěn v čekacím prostoru tak, aby byla zajištěna jeho co nejlepší viditelnost. V rozsáhlejších
institucích je vhodné umístit více těchto displejů. Přičemž je možné zajistit, že každý z displejů oznamuje
volané klienty jen své části systému. Tato vlastnost se využívá zejména, pokud je vyvolávací systém instalován
na více patrech budovy.
Halový displej má zpravidla více řádků. Nejnověji volaný klient se zobrazí na řádku prvním a jeho číslice i číslo
pracoviště, které jej volá, bliká. S dalším volaným klientem ti dříve volaní klesají o řádek níže. Halový displej
obsahuje i směrové šipky. Ty ukazují, kterým směrem se nachází pracoviště, které klienta volá.

Halový LED displej
Zobrazuje číslo klienta, přepážky a šipky do čtyř směrů. Displej již obsahuje gong. Jedná se o klasický diodový
displej. Displeje z klasických diod doslova udivují provozovatele vyvolávacích systémů svou odolností a životností.
Nejenom z těchto důvodů jsou tedy stále žádané.

Technické parametry
Napájecí napětí:

27V DC

Proudový odběr:

dvouřádkový

- 0,33 A DC

třířádkový

- 0,44 A DC

Rozhraní:

TCP IP, RS485, RS422

Rozměry:

dvouřádkový

- 608 x 353 x 40 mm

třířádkový

- 608 x 526 x 40 mm

Výška cifry:

100 mm - klient, 70 mm - přepážka

Krytí:

IP 30

Pracovní rozsah teplot:

-10°C až +40°C

Halový SMD displej
Zobrazuje číslo klienta, přepážky a šipky do čtyř směrů. Displej již obsahuje gong. Nová technologie SMD
LED diod přináší několik podstatných inovací. Ploché diody mají vyšší rádius viditelnosti, takřka 180°. SMD
diody také zajišťují vyšší životnost displeje.
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Technické parametry
Napájecí napětí:

27V DC

Proudový odběr:

dvouřádkový

- 1,23 A DC

třířádkový

- 1,85 A DC

Rozhraní:

TCP IP, RS485, RS422

Rozměry:

dvouřádkový

- 466 x 292 x 30 mm

třířádkový

- 466 x 436 x 30 mm

Výška cifry:

85 mm - klient, 75 mm - přepážka

Krytí:

IP 30

Pracovní rozsah teplot:

-10°C až +40°C

Doporučené a volitelné příslušenství
Název

kat. ozn.

Název

kat. ozn.

Výdejna lístků - kiosek

QVL

Převodník RS232/RS485

QRX4

Displej přepážkový

QDP

Přepážkový terminál

QPTV/QPT4

Ovládací software

QWIN

Zdroj systému

