
De IntuiKey-Serie digitale
bedieningspanelen omvat volwaardige
multifunctionele bedieningspanelen
voor systeembesturing en -
programmering. De IntuiKey bevat 
een ingebouwde pan/tilt/zoom-joystick
met variabele snelheid en heeft een
spatwaterdichte behuizing.

In locale configuraties wordt de voeding
door de Allegiant hoofdschakelaar, de
digitale Divar harddiskrecorder of de
System4® multiplexer verzorgd. Bij
grotere afstanden moet een
afzonderlijk leverbare voedingseenheid
worden besteld.

Het bedieningspaneel wordt op het
systeem aangesloten door middel van
een meegeleverde 3 m lange kabel.
Zodra deze is bevestigd, is het
bedieningspaneel gebruiksklaar.Vereist
geen aanvullende programmering.

Het digitale IntuiKey toetsenbord is
verkrijgbaar in drie uitvoeringen (KBD-
Universal, KBD-Digital en KBD-Mux).
De universele uitvoering kan worden
aangesloten op een Allegiant schakelunit
en tegelijkertijd op digitale Divar
harddiskrecorders of System4
multiplexers. Daardoor is het niet nodig
verscheidene toetsenborden te

gebruiken. De universele uitvoering
(KBD-Universal) leent zich ook voor
toepassing in ADIM™
systeemconfiguraties waar digitale
harddiskrecorders worden
gecombineerd met een Allegiant
schakelunit. De digitale uitvoeringen
(KBD-Digital) ondersteunen digitale
Divar harddiskrecorders en System4
multiplexers. De uitvoering KBD-Mux
is bestemd voor toepassing bij
System4 multiplexers.

De softkeys van de IntuiKey bieden
toegang tot een gemakkelijk
menugestuurd systeem. Daardoor
kunnen nieuwe operators zelfs de
grootste systemen programmeren en
besturen zonder dat zij alle
systeemcommando’s moeten onthouden
die daar anders voor nodig zijn.

De Intuikey heeft een snelkeuzemenu
dat rechtstreeks toegang biedt tot de
meest gebruikte beeldschermdisplays.

De IntuiKey biedt ook een benadering via
een gebruiksvriendelijke menustructuur
voor het programmeren van alle
geavanceerde systeem- en camera-
instellingen. De volgende talen zijn
beschikbaar: Engels, Spaans, Frans,
Duits, Nederlands, Pools en Portugees.

IntuiKey 
Digitale Bedieningspanelen

■ Voor het besturen van
meerdere producten met
één bedieningspaneel

■ Softkeys met de
mogelijkheid van
productgerichte menu's

■ Toetsen met
achtergrondverlichting en
gemakkelijk afleesbare
displays

■ Eenvoudige
systeemprogrammering
via een intuïtief interface

■ Plug-and-play met Philips
schakelunits, DVR's en
multiplexers

■ Optionele PC-software
voor gebruikersspecifieke
toetsen voor Allegiant®

commandoscripts
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TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrisch
Bedrijfsspanning: 12–15Volt AC/DC (wordt geleverd bij één -
of een combinatie van - Allegiant schakelunit, digitale Divar
videorecorder, System4 multiplexer en/of optionele
voedingseenheid).

Vermogen: 5 W nominaal

Signaal:
Allegiant: 2-draads RS-485, 9.600 baud, 8 bits, geen pariteit,
1 stopbit.
Mux/DVR: 2-draads RS-485, 19.200 baud, 8 bits, geen
pariteit, 1 stopbit.
Console: RS-232 RTS/CTS-handshaking, 19.200 baud, 8 bits,
geen pariteit, 1 stopbit.

Mechanisch
Afwerking: Antraciet

Breedte: 327 mm

Diepte: 190 mm

Hoogte: 75 mm

Gewicht: 1,1 kg

Connectors:

Allegiant: RJ11 data/voeding

MUX/DVR: RJ11 data/voeding

AUX-voeding (Optioneel): bajonetsteker

Console: Male, 9-pins D-sub

Omgevingsspecificaties
Huis: spatwaterbestendig

Temperatuur:
In bedrijf: 0 tot 50 ºC (32 tot 122 ºF).
Bij opslag: –20 tot 50 ºC (–4 tot 122 ºF).

Vochtigheidsgraad: 10 tot 90% relatief, niet-condenserend.

Elektromagnetische compatibiliteit
Emissie: Voldoet aan FCC (klasse A), ICES-003 en de 
CE-voorschriften.

Immuniteit: Voldoet aan EN50130-4: alarmnorm.

Veiligheid: Voldoet aan de normen van UL, CSA en EN.

Compatibiliteit
Allegiant: Achterwaarts compatibel met alle systemen die
gebruik maken van het variabele-snelheidsprotocol (CPU
Firmware 5.3 en hoger, vrijgegeven 6/94).

Divar: Alle uitvoeringen

System4: Achterwaarts compatibel met alle System4
Multiplexers.

Bestelgegevens
Typenummer Omschrijving
KBD-Universal Het digitale IntuiKey toetsenbord is geschikt voor alle

Allegiant schakelunits, digitale Divar videorecorders,
ADIM systeemconfiguraties en System4 multiplexers

KBD-Digital - digitaal IntuiKey toetsenbord geschikt voor digitale Divar
videorecorders en System4 multiplexers.

KBD-Mux IntuiKey Digitaal Bedieningspaneel voor gebruik met 
alleen System4 Multiplexers.

Accessoires (Optioneel):
KBD-120PS: Netspanningsadapter en netvoedingskabel
voor 120 V netten.

KBD-220PS: Netspanningsadapter en netvoedingskabel
voor 230 V netten.

LTC 8558/00: 30 m bedieningspaneelkabel.

LTC 8557/50: Bedieningspaneel-uitbreidingskit – tot 1,5 km
- Inclusief netspanningsadapter voor 230 VAC, 50 Hz.

LTC 8557/60: Bedieningspaneel-uitbreidingskit – tot 1,5 km
- Inclusief netspanningsadapter voor 120 VAC, 50 Hz.

KBD-REK: EIA 19-inch rekmontageset geschikt voor drie
montageposities - verticaal, horizontaal of onder een hoek
van 45º.

Uitvoering: mat zwart.
Afmetingen:

Breedte: (1) 19-inch EIA standard rek-unit
Hoogte: 5 EIA standard rek-units, 220 x 438 mm
(hoogte x breedte).

Gewicht: 1 kg.

KBD–SFTCFG: Op de pc gebaseerd softwarepakket voor
het aanpassen van tekstweergave door het toetsenbord en
het programmeren van softkeys voor het activeren van
Allegiant opdrachten-script macro’s.
Systeemeisen:

Op Pentium® gebaseerde pc.
3,5-inch floppy-disk drive
Eén seriële poort
Windows® NT 4.0 (servicepakket 6 of hoger)

Windows 2000

Pentium® is een gedeponeerd handelsmerk van Inel Corporation.
Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.


