bibliotheca open+ ™ Library Controller
Dit geavanceerde controlesysteem is het brein van de open+ oplossing waarmee het management
van alle automatische functies van het gebouw efficiënt worden geleid en gecommuniceerd met ons
open+ administratiesoftware. De bibliotheekcontroller wordt in de bibliotheek geplaatst en is de hub
die de toegangspanelen voor de toegangscontrole, deursloten, bewakingscamera's, luidsprekers, licht,
veiligheidspoortjes, stroomvoorziening en alarmen. De bibliotheekcontroller vereenvoudigt complexe
handelingen in een eenvoudig servicepunt dat voor een opgeruimde werkplek en minder verwarring voor
het personeel van de bibliotheek zorgt.

open+ Library Controller

Specificaties : bibliotheca open+ Library Controller
Afmetingen (b x l x h)

360 x 320 x 110 mm

Gewicht

5 kg

Design

Compacte box, metaal, IP30. Alle aansluitingen zitten in de box.

Kleur

Stroomtoevoer

Relaisuitgangen

Geïsoleerde ingangen

Standaardkleur voor de behuizing is: RAL 7016.

110/230 V AC 120 W
8 stuks relaisuitgangen inclusief 1 bistabiel**.
**Het relais blijft in zijn stand, zelfs als de stroom wegvalt.
8 stuks geïsoleerde ingangen. Max 24 V
Computer:
•
•
•

1,6GHz dual core CPU
2GB DDR3 RAM
1Gbit Ethernet-poort

Windows 10 IoT 32 bit
Specificaties van de eenheid

4 luidsprekeruitgangen. 4 ohm belasting, 5W per luidspreker.
Line out signaal voor het aansluiten van externe versterker, 3,5 Mini Jack.
2 x RS422/485 poorten geleid naar de phoenix eindstekker.
2 x RS232 poorten geleid naar de phoenix eindstekker.
3 USB-poorten
VGA-poort alleen voor diagnose

Verbinding

Meer informatie is beschikbaar in het installatiehandboek.

Bevestiging

Meer informatie is beschikbaar in het installatiehandboek.

Werktemperatuur

0° tot +55° Celsius

Locatie

Binnen

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie
juist is op het moment van uitgave, is het mogelijk dat specificaties
en features met de tijd kunnen variëren of veranderen. bibliotheca
doet daarom geen verklaringen of garanties over de volledigheid of
nauwkeurigheid van de informatie in dit document.
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