
Klávesnice XKP



XKP klávesnice je dostupná ve třech modelech,  
které jsou uvedeny níže.

katalogové číslo popis
404037 XKP W 433 INOX
404038 XKP W 868 INOX
404039 XKP B INOX

Tyto klávesnice se vyrábí pouze v provedení nere-
zový číselník a kryt, tělo z lakovaného hliníku.
Vyznačují se stejným designem jako všechna nová 
příslušenství FAAC a extrémně malou tloušťkou 
(pouze 21 mm). To je dělá dokonale vhodnými pro 
každou architektonickou příležitost.

Ačkoli jsou všechny modely vizuálně stejné, BUS 
a bezdrátové modely jsou lehce rozeznatelné díky 
logu na přední straně krytu klávesnice.

BUS 2easy model Bezdrátový model

Tyto klávesnice využívají „kapacitní“ technologii 
(nefunguje při doteku v rukavicích) kombinovanou 
tlakovým sepnutím číselníku.

Všechny modely mají modré LED podsvícení  
a multifunkční dvoubarevný středový ukazatel 
(červená / modrá) vedoucí ke zobrazení několika 
různých funkcí (např.: správné zadávání kódu). 
Během programování je možné volit mezi dvěma 
uživatelskými rozhraními: režim “snadný” nebo 
“pokročilý”.

v klidu v provozu

SNADNÝ: všichni uživatelé zadávají stejnou sekvenci 
kódu pro aktivaci příkazu
POKROČILÝ: každý uživatel zadává vlastní 
identifikační kód + potřebný kanál/příkaz
 
XKP B BUS 2easy klávesnice je kompatibilní s FAAC 
řídícími jednotkami, které jsou vybaveny touto 
technologií. Sběrnice BUS 2easy kromě známých 
funkcí BUS 2easy (např. bez nutnosti hlídání polarity 
vodiče) je odolná vůči zkratu. Díky tomu je XKP 
mnohem bezpečnější než většina dostupných kláve-
snic na trhu,  tj. s reléovými kontakty na samotné 
klávesnici.

XKP B je určena k zadávání příkazů do ovládacích 
panelů FAAC (např.: “otevřeno” a “zavřeno” dle nasta-
vení zařízení na ovládacím panelu). 

Pro připojení k zařízením, které nemají BUS konektor 
nebo jako externí zařízení, je možno připojit XKP B 
klávesnici pomocí modulu XBR2 (790064) dvouka- 
nálové provedení nebo XBR4 (790065) čtyřkanálové 
provedení.



Bezdrátové XKP W klávesnice pracují na přenosové 
frekvenci 433 MHz nebo 868 MHz a rádiovém pro-
tokolu FAAC SLH. Každá klávesnice je schopna vyslat 
4 nezávislé rádiové kódy a je plně kompatibilní se 
všemi FAAC SLH rádiovými systémy. 

Stejně jako všechny dálkové ovladače SLH, tak i XKP 
klávesnice jsou schopny:
- naučit se kód z dálkových ovladačů (master), které 
jsou již naprogramovány na existujícím rádiovém 
systému. 
- naučit svůj vlastní kód přijímače i dálkové ovladače 
SLH na nových instalacích.

XKP B INOX
Typ instalace na sloupek nebo na zeď
Napájení Bus 2easy, 2 nepolarizované vodiče 24V
Třída krytí IP54
Rozměry (š × h × v) 72 × 21 × 100 mm
Provozní teplota -20 °C  až +55 °C
Maximální počet uživatelských kódů 255
Maximální počet příkazů 2 (max. 4 s XBR4 adaptérem)

XKP W klávesnice (stejně jako všechny SLH dálkové 
ovladače) jsou nastaveny jako MASTER a mohou být 
přeměněny na SLAVE za účelem zvýšení zabezpečení 
proti “klonování”.

XKP W 433 INOX XKP W 868 INOX
Typ instalace na sloupek nebo na zeď
Frekvence používání 433,92 MHz 868,35 MHz
Dekódování rádiového signálu plovoucí kód SLH
Napájení dvěma bateriemi CR2450 3W
Průměrná životnost baterie 2 roky
Třída krytí IP54
Rozměry (š ×  h ×  v) 72 × 21 × 100 mm
Provozní teplota -20 °C  až +55 °C
Maximální počet uživatelských kódů 255
Maximální počet příkazů (kanálů) 4

XKP klávesnice jsou ideálním produktem pro montáž na stěnu (stejně tak jako celá řada nového příslušenství 
FAAC). K dispozici jsou ale i dva druhy adaptérů, které mohou být použity v případě potřeby montáže pod 
omítku, na sloupek nebo na externí trubkové aplikace.

Externí trubkový adaptér (kat. č. 401064)

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Adaptér pro montáž na sloup nebo pod omítku  
(kat. č. 401065)
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