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NUANCE
Acet Nuance painiketaulut ovat Acetin monipuolisia tuotteita. Painiketauluissa on erittäin paljon loistavia
käyttöä helpottavia ominaisuuksia: Suuret nimikilvet, erittäin ilkivaltaa kestävä muovi/alumiini-runko,
aistirajoitteisien käyttöä helpottavat merkkivalot, yhdistetty painike-nimikilpi, selkeä ja kirkas Acetpuheääni sekä asennettavuusominaisuudet.
Nuancella toteutat niin uudet ovipuhelinjärjestelmät kuin korvaat summerijärjestelmän painiketaulun.
TUOTEPERHE
Nuance-sarjan painiketaulujen pohjaosa on
tukevaa ABS-muovia ja etuosa alumiiniprofiilia.
Yksittäisen Nuancen leveys on 110 mm, korkeus
200 mm ja paksuus 30 mm. Nuancea voidaan
koota vapaasti vierekkäin ja päällekkäin, ja näin
saadaan haluttu painikemäärä. Taustavalo on
valkoinen led, jonka käyttöjännite on 12-24
AC/DC. Liitännät ovat ruuviliitinrivi, jolloin
kutsutaulun sisältö ei muutu ”piuhaviidakoksi”.

Yleensä Nuance asennetaan olemassaolevan
kutsutaulun tilalle. Jotta vanha asennusaukko
saadaan peittoon, meillä on valmiina laaja
valikoima vakiokokoisia taustalevyjä. Taustalevy
toimii myös sadelippana. Oheisessa valokuvassa
on kaikkien yleisin taustalevykoko, 290 mm leveä
ja 450 mm korkea.

ELKESAN OY:n edustama Acet valmistaa perinteisiä ovipuhelinjärjestelmiä sekä yleisvaraosia niihin.
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Nuance-painiketaulua voidaan käyttää
sellaisenaan, tai yhdistellä kokonaisuuksiksi.
Jokaisen kutsutaulun mukana tulee valikoima
kiinnikkeitä, joilla Nuancet yhdistetään tukevasti
toisiinsa.

NUANCE-TUOTEPERHE
AA11022
SSTL 71 032 53
Acet 222BS06
Kuuden painikkeen kutsutaulu, potentiaalivapaat koskettimet. Lisäksi myös päällekytkettävät
myötäkuunteluestopiirit. Sopii 1+n, 4+n ja summerijärjestelmien painikkeistoksi.

AA11000
SSTL 71 032 52
Acet 222AS03
Painiketaulu kolmella painikkeella sekä 1+n-puherasialla.

AA11023
Acet 220NB00
Painiketaulu ilman painikkeita, tyhjä kotelo. Kokonaisuudessa ei tarvita aina välttämättä täyttä
painikkeistoa, jolloin voidaan käyttää nollan painikkeen vaihtoehtoa. Lisäksi 220NB00 toimii hyvin
kytkentärasiana.

AA11001
Acet 220A004

Painiketaulu neljällä painikkeella sekä 4+n-puherasialla.
AA11011
Acet 222VS01
Painiketaulu yhdellä painikkeella ja videokameralla. 1+n+video eli videokuvallisiin järjestelmiin.
AA11001
Acet122AS01
Painiketaulu yhdellä painikkeella 1+n-järjestelmiin. Erikoisversio, käytetään irrallisena. Yhdistettävissä
Nuance-järjestelmiin, mutta korkeus 150 mm.
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