ED Externí displej k terminálu TS90
710-001040

Technické údaje
displej

dvoubarevný sedmisegmentový LED- 1 číslice s pomocnou diodou,
možnost rozsvícení obou barev najednou (opticky 3 barvy)

velikost displeje
procesor
EEPROM

-

RAM
RTC
interní repro
počet tlačítek
integrovaná čtečka
napájení

-

0 (jsou nefunkční)
NE
9 až 15V DC

max.příkon
prostředí
provozní teplota okolí
relativní vlhkost vzduchu
stupeň krytí
rozhraní

3W
určeno do vnitřního prostředí
-20°C / +70°C
0% - 65% nekondenzující
IP40

komunikace a napájení s terminálu
připojení k systému
kabel plochý 4-žilový
rozměry, hmotnost
orientační rozměry zařízení (mm) vxšxh*1
hmotnost *1

RJ10
1:1
max. 5m
155x83x35
< 0,5 kg

l*1 údaje uvedeny bez držáků
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ED Externí displej k terminálu TS90
710-001040
Specifikace použití
Typické použití
umístění 1
umístění 2
HW kompatibilita

výdejní terminál; přenosný výdejní terminál
2.kuchařka

zorné pole kuchařky na výdeji

strávníci

zorné pole strávníků
Pouze s výdejním terminálem TS90 (s HW úpravou)

Vizuální signalizace
Zobrazení
současná signalizace druhu jídla a velikosti porce
Zvuková signalizace
zvuková signalizace tónem
zvuková signalizace hlasem

Jednočíselný sedmisegmentový displej
zobrazuje stejnou hodnotu jako displej terminálu
NE
NE

Místo uplatňování práva z vady
sídlo VIS

Použití v produkci VIS
Externí displej se používá ve stravovacích systémech na Výdejním místě nebo Přenosném
výdejním místě, kde je připojen k standardnímu terminálu a zobrazuje paralelně znaky, které se na
tomto terminálu zobrazují. Používáme jej tam, kde požadujeme kromě obsluze výdeje zobrazit znaky
výdejního terminálu ještě někomu jinému. Může být tedy nasměrován na další obsluhu výdeje, na
strávníky ve frontě, apod. Tento externí displej lze připojit pouze k terminálu TS90, který je před tím
nutné zaslat k úpravě do firmy VIS.

Nutné technické vybavení



710-0006xx držák UNI OKW
kabeláž k propojení s výdejním terminálem

Možné použití



710-000320 TS90-8 terminál standardní (s HW úpravou)
710-000330 TS90-8-A terminál standardní audio 3.5mm jack (s HW úpravou)
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