
TM50 (5”) / TM70 (7”) 
Touch-Toetsenbord

TM50 / TM70
De toetsenborden met aanraakscherm TM50 / TM70 zijn 
bedoeld om te communiceren met de Paradox-
alarmcentrales. Ze bieden een gebruikersvriendelijke 
interface met  levendige kleuren en ze bestaan in twee 
maten: 7 inch voor de TM70 en 5 inch voor de TM50.

De TM70 beschikt over dezelfde functies als z’n kleinere 
tegenhanger, maar door het grotere scherm kan er meer 
informatie worden getoond op één scherm. Dat is praktischer 
in het gebruik. De twee modellen zijn volledig compatibel 
met de SP6000- en EVO192-systemen van Paradox. De 
toetsenborden TM50 / TM70 zijn voorzien van 
screensavers die automatisch ingeschakeld worden. De 
lichtsterkte, de modi voor het automatisch verminderen 
van de lichtsterkte en langdurige stand-by kunnen 
gemakkelijk door de gebruiker aangepast worden. Het 
scherm toont gegevens zoals de binnentemperatuur en 
de bewaking van de voedingsspanning. De verschillende 
delen kunnen gemakkelijk bediend worden en het 
scherm is eenvoudig lees- en bruikbaar. De resolutie 
van het kleurenscherm van de TM70 is 800 x 400 
pixel, terwijl die voor de TM50 472 x 272 pixel 
bedraagt. Beide worden geleverd met een externe SD-
kaart van 4 GB waarvan 2 GB vrije ruimte voor het 
downloaden van jpeg-bestanden voor de screensaver.

De TM70 is verkrijgbaar in het wit, de TM50 kan in 
het wit of het zwart geleverd worden. Voor de TM50 
kunnen paneeltjes in andere kleuren besteld worden.

4

} Aanraakscherm in kleur, verkrijgbaar in 7 inch (TM70) of
5 inch (TM50)Compatible avec VO192 & SP6000

}  Ingebouwde zone-invoer of externe temperatuursonde
}  Namen (zones, delen, gebruikers, ...) kunnen aangepast

worden
} Slot voor micro-SD-kaart (4GB, waarvan 2 GB vrije

ruimte voor foto’s)

} Update firmware via micro-SD-kaart
} Houder voor wandinbouw (optioneel) verkrijgbaar

Kenmerken

TM70 geïnstalleerd in een optionele verzonken montagevoet



TM70 TM50

Bedrijfsspanning 9 à 15 V CC

Verbruik 250 mA (helderheid max) + 80 mA (Buzzer) 150 mA (helderheid max) , +80 mA (Buzzer)

Kabelverbinding 0,75 Al 0,22 Al - 0,75Al 

Scherm 7” 800 x 480 5” 480 x 272

Afmeting L x H x P 177 x 114 x 15 142 x 95 x 14 

Vochtigheid 5-90%

Binnentemperatuur Ja

SD-kaart 4 GB : 2 GB vrij

Ingang Configureerbare zone of externe t ° -sonde

Tamper Inbegrepen 

Verenigbaarheid EVO & Spectra 

Downloaden beelden SD-kaart

Auto Dim Ja

klokkenspel Ja

Technische specificaties
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