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Τα πληκτρολόγια της σειράς SL2000 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πρόσβασης 
σε έναν χώρο, με τη χρήση ενός κωδικού ΡΙΝ από τον χρήστη. 

Αποτελούν την βασικότερη και απλούστερη λύση όταν κανείς θέλει να περιορίσει 
την πρόσβαση σε ορισμένο αριθμό ατόμων ή να διευκολύνει την είσοδό τους χωρίς 
τη χρήση κλειδιών. 

Όλα τα πληκτρολόγια της σειράς SL2000 διαθέτουν τις ίδιες λειτουργίες και 
δυνατότητες, με τις διαφορές τους να εντοπίζονται στο υλικό κατασκευής, 
το προφίλ και το χρώμα τους, καθώς και το αν είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

SL2000E
Για εξωτερική χρήση (IP 65),
κατασκευασμένο από ανθεκτικό
πλαστικό ABS και κατάλληλο για
τοποθέτηση σε προφίλ αλουμινίου.
Με έτοιμο καλώδιο συνδέσεων,
μήκους 50cm. Φωτιζόμενα πλήκτρα
σιλικόνης και 2 πλήκτρα
προγραμματιζόμενων λειτουργιών.

SL2000F
Για εσωτερική χρήση,
κατασκευασμένο από ανθεκτικό
πλαστικό ABS σε ανθρακί χρώμα.
Με βιδωτές επαφές και φωτιζόμενα
πλήκτρα σιλικόνης. Τοποθέτηση 
σε τυποποιημένο ευρωπαϊκό
ηλεκτρολογικό κουτί (60mm).

SL2000F-VP
Για εξωτερική χρήση (IP 65),
αντιβανδαλιστικό. Με πρόσοψη και
πλήκτρα από κράμα αλουμινίου
ειδικής επεξεργασίας και ασημί
μεταλλική επίστρωση. Με έτοιμο
καλώδιο συνδέσεων, μήκους 50cm.
Τοποθέτηση σε τυποποιημένο
ευρωπαϊκό ηλεκτρολογικό κουτί
(60mm).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Tροφοδοσία 10-15V DC 
Κατανάλωση Μέση 25mA @ 12V DC

Μέγιστη 80mA @ 15V DC 
Ρελέ 1.5 Α /24V 
Προστασία από Επαφή NC, 50mA/24V
παραβίαση (Tamper)
Στεγανότητα SL2000E: Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (IP 65)

SL2000F: Κατάλληλο για εσωτερικό χώρο (IP 30)
SL2000F-VP: Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (IP 65)

Διαστάσεις SL2000E: 151,5 x 46 x 23 mm
SL2000F: 115 x 80 x 35 mm
SL2000F-VP: 115 x 80 x 35 mm

Βάρος SL2000E: ~150g
SL2000F: ~90g
SL2000F-VP: ~450g

Χαρακτηριστικά:

➥ Μέχρι 55 διαφορετικοί κωδικοί χρηστών.
➥ 1 έξοδος ρελέ και 1 έξοδος τρανζίστορ.
➥ Δυνατότητα σύνδεσης τρανζιστορικής εξόδου 

με σύστημα συναγερμού.
➥ Είσοδος για μπουτόν εξόδου.
➥ Κωδικός διαχειριστή για τον προγραμματισμό 

και κωδικοί χρηστών για έλεγχο εισόδου 
(δεν επιτρέπουν αλλαγή του προγραμματισμού).

➥ Κύριος (master) κωδικός για εναλλαγή της
κατάστασης λειτουργίας του πληκτρολογίου.

➥ Δυνατότητα για προσωρινή απενεργοποίηση 
του πληκτρολογίου μετά από 3 συνεχόμενες
προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένου κωδικού
χρήστη.

➥ Επιλογή πλήθους ψηφίων στους κωδικούς.
➥ Αρίθμηση των χρηστών και του κωδικού 

του κάθε χρήστη.
➥ Μνήμη μόνιμης συγκράτησης δεδομένων 

(non-volatile memory).
➥ 3 Φωτεινές ενδείξεις (LED) διαφορετικών

χρωμάτων και βομβητής (buzzer).
➥ Προστασία από παραβίαση με σύνδεση 

σε σύστημα συναγερμού (tamper).
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