
Det självklara manöverpanels valet när  
användarupplevelse och kontroll står i fokus

TM50/TM70 Vit touchpanel
Art. nr 200-139/200-239

Design möter funktionalitet
En enkel översikt av säkerhetssystemet får man via 
touchscreen manöverpanelens bilder och planritningar. 
Bilderna användes för att tydligt visa exempelvis vilken 
rörelse- eller branddetektor som aktiverats eller var 
systemet tappat kontakt. Manöverpanelen ger dig 
dessutom realtidsövervakning av systemet på en och 
samma vy. Växla enkelt mellan vilka områden som visas. 
Snabbt, säkert och effektivt. Manöverpanelen har ett 
intuitiv menybaserat gränssnitt, ingen manual behövs. 
Placeras gärna centralt eller vid ingång till rum/lokal.

SpotOn Locator 
Denna ger dig enkel översikt av ditt säkerhetssystem via 
maximalt 32 bilder eller planritningar. Bilderna används av 
din touchscreenpanel för att tydligt visa exempelvis vilken  
rörelse- eller branddetektor som aktiverats eller var system  
tappat kontakt.

OneScreen Monitoring 
Den unika funktionen OneScreen Monitoring ger dig real-
tidsövervakning av upp till 192 sektioner på en och samma vy. 
Det betyder att det räcker med en enda vy på manöver-
panelen för att övervaka och få status på stora installationer 
ner på detaljnivå. 

Växla enkelt mellan vilka områden som visas. Spara tid  
och pengar genom att testa detektering i systemet själv  
direkt via manöverpanelens gångtestfunktion. Smidig  
funktionalitet för både installatör och slutanvändare.

Använd det medföljande SD kortet vid bildspelsfunktion, 
för att ladda in bilder och planritningar för SpotOn Locator 
och för att enkelt uppgradera programvaran. Bilderna 
överförs enkelt till SD kortet via datorn och en SD korts läsare.

TM50/TM70 innehåller även funktioner som alarmklocka  
och temperaturgivare.
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Med reservation för tryckfel och ändringar

Produktinnehåll

u Vivid LCD färgdisplay, TM50, 5 tum och 
TM70, 7 tum 
 
u Skräddarsy manöverpanelens utseende 
med hjälp av SpotOn Locator med upp till 
32 bilder (visar sektioner, dörrar och PGMer)
 
u 1 st. sektionsingång

u OneScreen Monitoring, realtidsöver-
vakning av upp till 192 sektioner på en 
och samma vy 

u SD kort medföljer (4 GB med 2 GB fritt 
utrymme) för att ladda in bilder och plan-
ritningar. Utseende som en digitalfotoram. 
Mjukvara uppdateras via SD kort.

u Funktioner som alarmklocka och 
temperaturgivare finns

u Manöverpaneler kompatibla med 
EVO192, EVOHD och MG5050

u TM50 och TM70, intygade av SBSC



Spänning

TM50; Viloläge: 100 mA, Larm: 230 mA 
TM70; Viloläge: 120 mA, Larm: 330 mA

Strömförbrukning

 
TM50; 14.4 x 9.6 x 1.4 cm 
TM70; 17.7x 11.4 x 1.5 cm 

Dimensioner

TM50; 165 g
TM70; 300 g

Vikt

5 – 90%

Luftfuktighet

1 st. intern temperatursensor

Sensor

EVO192, EVOHD och MG5050 

Kompatibilitet

4-tråds buss

Anslutning

9 – 15 VDC
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TM50/TM70 
Här finns intuitiva menyer och ikoner för kontroll av systemet. 
Klara och precisa menybaserade indikationer på svenska Manöverpaneler

Återförsäljare

CE
TM50; EN50131, grade 3
EN50130-5, class II
Intygad av SBSC i larmklass 3, cert nr 15-88.  
SSF 1014, utgåva 5 (tillsammans med EVO centralapparat)
TM70; EN50131, grade 3
EN50130-5, class II

Certifikat

Skärm/dimensioner Pixlar

16-bit, färg LCD 
TM50; 6.4 x 11.2 cm 472 x 272 
TM70; 8.9 x 15.6 cm 800 x 480

TM50 med färgade skal
Paradox har tagit fram färgade skal för beställning.  
TM50 passar in överallt från hotell, kontor och industri till  
restaurang och hem. Välj mellan 6 färger. Vit är standard. 

Silver, art. nr 700-222
Grön, art. nr 700-223
Röd, art. nr 700-224
Lila, art. nr 700-225
Blå, art. nr 700-226
Svart, art. nr 700-227

TEMP07, tempgivare TM-serien
För avläsning av utomhustemperatur till TM50 och TM70.
Art nr 600-308

TM70WB. Infällnadsram TM70
TM70 fäste för inbyggnation i vägg. 
Art nr 200-228
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