
 

 

 
 

 řada klávesnic ATS1110 
     klávesnice pro 16 oblastí s LCD displejem 

 
 

Řada ATS1110 jsou klávesnice moderní ergonomické 
konstrukce. Mají přehledný LCD displej se dvěma nebo čtyřmi 
řádky po 16 znacích, na kterém jsou nově uspořádány 
informace pro ovládání systému a jeho programování. 
Pozorovací úhel displeje lze nastavit na klávesnici, stejně jako 
hlasitost vestavěného bzučáku.  
 
Obsluha se snadno orientuje v programovacích a provozních 
funkcích pomocí čtyř tlačítek se šipkami a toto nové uživatelsky 
příjemné rozhraní je doplněno ještě šesti dalšími funkčními 
tlačítky.  
Čtyři stavové indikátory LED průběžně informují uživatele o 
stavu sítě, poruchách a stavu zabezpečovacího systému.   
 
Klávesnice indikuje stav všech 16 oblastí pomocí 16 LED na 
předním panelu, zatímco LCD displej zobrazuje podrobnosti o 
stavu systému a nebo předem naprogramovaný uživatelský 
text.   
 
ATS1110 se instaluje na sběrnici ATS. Podsvícení displej i 
tlačítek umožňuje použití klávesnice ve dne i v noci. Dokonce i 
na místech, kde je velmi slabé osvětlení má displej vynikající 
kvalitu zobrazení. Funkce podsvícení je navíc programovatelná.  
 
V klidovém stavu bez poplachu může na displeji rolovat 
libovolný naprogramovaný text.  
Červená zónová indikační LED bliká, když v oblasti dojde 
k poplachu, nesvítí, když je oblast vypnutá a svítí trvale, když je 
oblast ve střežení.  
 
Klávesnice mají výstup typu otevřený kolektor pro ovládání 
dveří a jeden speciální vstup pro tzv. „odchodové tlačítko“.  
 

 

ATS1110  Klávesnice LCD, 2 x 16 znak ů, 16 LED oblastí 

 

ATS1111  Klávesnice LCD, 2 x 16 znak ů, 16 LED oblastí, 

vestav ěná čtečka karet SMART (Hitag II)  

 

ATS1115  Klávesnice LCD, 4 x 16 znak ů, 16 LED oblastí 

  

ATS1116 Klávesnice LCD, 4 x 16 znak ů, 16 LED oblastí,  

vestav ěná čtečka karet SMART (Hitag II) 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
 

ATS1110/1111  
napájecí napětí 9 – 14 Vss 
maximální odběr 95 mA 
normální odběr (všechny oblasti zapnuty) 26 mA 
rozměry s krytem 92 x 165 x 25,4 mm 
rozsah provozních teplot 0 – 50°C  
max. přípustná vlhkost 95 % bez kondenzace 
  

ATS1115/1116 (se čtečkou karet)  
napájecí napětí 9 – 14 Vss 
maximální odběr 165 mA 
normální odběr (všechny oblasti zapnuty) 35 mA  
rozměry s krytem 92 x 165 x 25,4 mm 
rozsah provozních teplot 0 – 50°C  
max. přípustná vlhkost 95 % bez kondenzace 

 
 
 
 
Informace pro objednávání  
 
Označení  Popis  
 
ATS1110 Klávesnice LCD, 2 x 16 znak ů, 16 LED oblastí 

ATS1111 Klávesnice LCD, 2 x 16 znak ů, 16 LED oblastí, vestav ěná čtečka karet SMART (Hitag II)  

ATS1115 Klávesnice LCD, 4 x 16 znak ů, 16 LED oblastí 

ATS1116 Klávesnice LCD, 4 x 16 znak ů, 16 LED oblastí, vestav ěná čtečka karet SMART (Hitag II) 
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