
Funktioner som 
gör skillnad:

• 2 x 16 hel meddelandedisplay

• Automatisk klock-programmering

• Flera dörrklockor 

• Blå display 

• Vit bakgrundsbelysning för 
knappsats

• Visar temperatur

• Support för flera språk: Engelska, 
franska, spanska

• 5 knappar för förinställda funktioner

• Manipuleringsbrytare

• Aktivera/deaktivera

• Systemstatus

• Zonstatus

• Förbikoppla zoner

Kontakta din DSC-distributör
www.dsc.com | 1-905-760-3000

DSC PowerG 2-vägs 
trådlös inkopplingscentral

WS9LCDWFx

WS9LCDWFx trådlös inkopplingsstation 
är en del av iotega trygghets-, 
säkerhets- och livsstilslösning. 
iotega är en allt-i-ett mycket säker 
och flexibel smart säkerhets- och 
hemautomatiseringsplattform för 
bostäder och små kommersiella 
fastigheter. Elegant, snygg och 
kompakt, den kan placeras i vilket rum 
som helst, smälter snyggt in i miljön 
med vilken inredning som helst.

Kraften i PowerG: 

Kraften bakom WS9LCDWFx ligger 
i olika innovativa tekniker, bland 
annat revolutionerande PowerG, 
vilka tillsammans ger en robust och 
funktionsrik plattform som är utformad 
för att minska driftskostnaderna för 
återförsäljare och ge den ultimata 
tillförlitligheten för slutanvändarna.

• Multi-Channel Frequency Hopping 
Spread Spectrum-teknik gör 
att systemet kan hoppa mellan 
trådlösa frekvenskanaler för att 
säkerställa en smidig överföring 
av säker kommunikation mellan 
enheterna och centralen.

• Adaptiv överföringseffekt sänker 
kostnaderna för batteribyten.

• Höga överföringsintervall möjliggör 
tillförlitlig kommunikation i ett 
synfält på upp till 2 km/1,24 
engelska mil och minskar 
kostnaden för att installera 
ytterligare repeatrar för att betjäna 
större lokaler.

• 1TDMA-synkroniserad 
kommunikationsteknik hindrar 
meddelanden från att kollidera 
genom att dela upp kanaler i 
olika tidsluckor, vilket möjliggör 
en ökad mängd dataöverföring 
och säkerställer att enheterna 
kan kommunicera konsekvent vid 
behov.

• 128 bitars AES-kryptering 
erbjuder en exceptionellt hög 
skyddsnivå mot analysverktyg och 
digitala attacker.
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Specifikationer:

Plasthölje kapslingsklass IP30

Mått ............................................168 mm x 122 mm x 25 mm
(6 39/64” x 4 51/64” x 63/64”)

Batteri ...................................................................4 AA, 1,5 V

Kortets strömförbrukning ......... 30 mA (viloläge) 105 mA (max)

Drifttemperatur  ................... -10 °C till 55 °C (14 °F till 131 °F)

Relativ luftfuktighet ....................................................5 - 93 %

Godkännanden:

FCC/IC, UL/ULC, CE, SIA CP-01, CSFM 

Vänligen se www.dsc.com för de mest aktuella 
godkännandena.

Kompatibilitet:

WS9LCDWFx är kompatibel med iotega-systemet

Beställningsinformation:

WS9LCDWF9 . Trådlös PowerG inkopplingscentral 915 MHz 

WS9LCDWF8 . Trådlös PowerG inkopplingscentral 868 MHz
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Skrivbordsställ med transformator som tillval

USA LCDWFDMK-US

Kanada LCDWFDMK-C

Västeuropa LCDWFDMK-EU

Östeuropa LCDWFDMK-UK


