TIP10
Tabule informačního piktogramu
Popis produktu:
Tabule informačního piktogramu TIP10 je určena především k použití
v drážních vozidlech či prostředcích hromadné dopravy osob. Slouží
k zobrazování jednoduchých statických informací, které jsou
prezentovány buď textem, nebo jednoduchými grafickými symboly.
Tabule je vybavena dvěma binárními vstupy, řízenými nadřazeným
systémem, kterými lze např. měnit barvu zobrazované informace
nebo tuto informací přeškrtnout.
Standardně se TIP10 dodává pro zobrazení stavu WC:
 WC volné a funkční – nesvítí, nebo svítí (barva dle požadavku),
 WC obsazené – nápis se rozsvítí, nebo změní barvu,
 WC v poruše – svítí WC s přeškrtnutím.
V případě potřeby je možné zobrazovací piktogram modifikovat
dle požadavků zákazníka – invalidé (bezbariérový přístup), příbor,
WiFi, WC defekt apod. Zobrazovací plocha je kryta hliníkovým
rámečkem s povrchovou úpravou. Barvu rámečku lze přizpůsobit
barvě interiéru, ve kterém bude tabule použita. Po dohodě lze také
změnit barvu zobrazovaného piktogramu (např. červená, modrá,
zelená, žlutá…). Tabule disponuje velmi malou hloubkou zástavby a lze ji bez problémů zakomponovat
do příčky o tloušťce 25 mm.

Technické parametry:
Typové označení
Napájecí napětí Un
Příkon
Počet binárních vstupů
Vstupní napěťová úroveň pro LOG 0
Vstupní napěťová úroveň pro LOG 1
Rozsah vstupního proudu
Konstrukce dle
Teplota okolí
Teplota okolí skladovací
Vlhkost
Rázy a vibrace
Tolerance napájecího napětí
Izolační odpor
Elektrická pevnost
Klimatická odolnost
Krytí
Montážní poloha
Rozměry
Hmotnost

TIP10
24 V DC
Max. 3,3 W
2
0 až 3 V DC
10 až 30 V DC
5,5 až 10 mA
ČSN EN 50155
T2
-40 až +70 °C
Dle požadavků normy
Kategorie 1, třída B
0,7 až 1,25 Un, přerušení napájecího napětí S1
Dle požadavků normy
Mezi živými částmi a kostrou 500 V
Dle požadavků normy
IP40
Převážně svislá, k zabudování do interiéru
94 x 94 x 21 mm (v x š x h)
0,15 kg

Kvalita výroby je garantována dodržováním postupů pro systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2010.
Výrobek byl navržen v souladu s principy funkční bezpečnosti.
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