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RisControl je 8” dotyková klávesnice s vysokým rozlišením, která nabízí snadné intuitivní rozhraní. S RisControl můžete 
ovládat váš zabezpečovací systém a další technologie od RISCO Group z jednoho přístupového bodu. Vždy máte 
k dispozici jasný přehled o stavu systému, možnost snadného zastřežení/odstřežení a také možnost prohlížet si živé 
video a záznamy z VUpoint.

Díky skvělému designu se hodí do jakéhokoli prostoru. Klávesnice je vhodná pro všechny byty, domy i komerční budovy 
a nabízí perfektní příležitost k upgradu stávajících instalací pro potěšení vašich zákazníků. 

Klávesnice disponuje intuitivním rozhraním a umožňuje naučit se uživatelům ovládat zabezpečovací systém okamžitě.

RisControl komunikuje přes systémovou sběrnici (RS-485) s ústřednou. Komunikace s RISCO Cloud je přes WiFi.

Dotyková klávesnice je konstruována pro rychlou a snadnou instalaci díky držáku s odnímatelnou svorkovnicí pro 
snadné připojení kabeláže.

K ProSYS Plus lze připojit až 48 klávesnic RisControl. Klávesnice je podporována ústřednou ProSYS Plus od verze 
firmwaru 1.4.

Vlastnosti

• Snadný přístup ke všem funkcím klávesnice pro maximální uživatelský komfort 

• Uživatelsky nastavitelné rozhraní

• Možnost zobrazení živého videa nebo záznamů z VU Point

• Možnost zobrazit snímky z detektorů s kamerou

• Odpojitelná svorkovnice pro snadnou instalaci

• Automatické aktualizace přes Wi-Fi

• Certifikace pro 3. stupeň dle EN 50131

• Objednací kód (P/N) RP432KPT000A

www.absolon.cz



Klávesnice RisControl poskytuje domácnostem i 
firmám bezkonkurenční uživatelský zážitek.  
S rozhraním podobným mobilní aplikaci iRisco 
s všeříkajícími ikonami umožňuje ovládat 
zabezpečovací systém snadněji než kdykoli 
doposud a uživatelé zvládnou ovládání 
okamžitě.

Uživatelé mohou nastavit své rozhraní, tak aby každý 

uživatel po své autorizaci viděl funkce, které přesně 

požaduje.

Klávesnice RisControl rozšíří schopnosti zabezpečovacího 

systému a umožní uživateli přehrání živého videa nebo 

záznamů z VU Point video systémů.
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Technické specifikace

Display  8 “ IPS

Rozlišení 800x1280

Reproduktor 8 Ohm / 1W

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Rozhraní RS-485

Ochrana Tamper proti stržení ze zdi

Rozměry 208 x 129 x 24mm

Hmotnost 500g

Napětí  13V ±10%

Spotřeba  8W

Provozní teplota -10°C to 55°C

Certifikace EN50131-3 (stupeň 3, prostředí 2), PD 6662:2017
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