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Přepážkové displeje QDP
Přepážkové displeje jsou důležitou součástí vyvolávacího systému. Jsou umístěny u pracoviště obsluhy a
zobrazují číslo aktuálně volaného klienta. Klient, který vidí své číslo vyvolené na halovém displeji, zpravidla
velmi rychle zapomíná, které konkrétní pracoviště jej volalo. Pokud je instituce rozsáhlejší, nebo je čekací
prostor poměrně spletitý, pak je nejenom z tohoto důvodu velmi důležité pro klienta vidět své pořadové
číslo na přepážkovém displeji konkrétního pracoviště. Přepážkové displeje mají vysvíceno i číslo pracoviště.
Toto má dvě nesporné výhody. Flexibilitu v případě organizačních změn, kdy displej rozsvítí pouze jiné
číslo a také pokud pracoviště není v provozu, na displeji nic nesvítí a klienty tak nemate.
Přepážkových displejů existuje několik druhů. Liší se zejména v technologii výroby. A pak také v typu
komunikace.

Přepážkový LED displej
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:

0,21 A DC

Rozhraní:

TCP IP, RS485, RS422

Rozměry:

450 x 180 x 40 mm

Výška cifry:

100 mm - klient, 70 mm - přepážka

Krytí:

IP 30

Pracovní rozsah teplot:

-10°C až +40°C

Přepážkový SMD displej
Nová technologie SMD LED diod přináší několik podstatných inovací. Ploché diody mají vyšší rádius
viditelnosti, takřka 180°. SMD diody také zajišťují vyšší životnost displeje.

Technické parametry
Napájecí napětí:

27V DC

Proudový odběr:

0,75 A DC

Rozhraní:

TCP IP, RS485, RS422

Rozměry:

382 x 150 x 40 mm

Výška cifry:

85 - klient, 75 - přepážka

Krytí:

IP 30

Pracovní rozsah teplot:

-10°C až +40°C
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Doporučené a volitelné příslušenství
Název

kat. ozn.

Název

kat. ozn.

Výdejna lístků - kiosek

QVL

Převodník RS232/RS485

QRX4

Displej halový

QDH

Přepážkový terminál

QPTV/QPT4

Ovládací software

QWIN

Zdroj systému

