BLOCCARSIE SMARTPANEL BSP-01
Met het BLOCCARSIE SMARTPANEL BSP-01 beschikt u over een uiterst robuuste
informatie en multimedia voorziening, welke door z’n ontwerp uitermate geschikt is voor
toepassingen in bijvoorbeeld cellen Politie of Justitie, of voor ruimtes in GGZ en Psychiatrie
omgevingen

Door de modulaire opzet kunnen verschillende functies en componenten aan de BSP-01
worden toegevoegd zodat de uitvoering op uw specifieke situatie afgestemd kan worden.
De functies en modules waarmee de BSP-01 uitgevoerd kan worden zijn :






Informatie voorziening desgewenst in verschillende talen;
Kijken en luisteren naar een selectie van radio- en TV kanalen;
Kijken naar een selectie van films ;
Spelen van spelletjes, waarbij de aard van de spelletjes op de doelgroep afgestemd
kan worden;
 Bedienen en controleren van domotica , zoals de dag- en nachtverlichting , de toilet
spoeling , het water fonteintje en de ruimte temperatuur
 Geïntegreerde intercom inclusief mogelijkheid tot het doorverbinden van het gesprek
via hoofdpost
 Geïntegreerde camera

USER INTERFACE BSP-01

FUNCTIES BSP-01

MANAGEMENT EN BESTURING BSP-01
De BSP-01 kan desgewenst standalone functioneren. Voor installaties waar eenvoudig
beheer en meer controle gewenst is, wordt een beheer- en management server
aangeboden inclusief communicatie interface, waarmee u centraal kunt instellen welke
mogelijkheden er per BSP-01 aangeboden of gebruikt kunnen worden. Enkele voorbeelden
zijn :
 Vrijgave en selectie van informatie pagina’s;
 Vrijgave en selectie van TV- en Radio kanalen;
 Vrijgave en selectie van films;
 Vrijgave en selectie van domotica functie’s ;
 Instellen van rechten van individuele beheerders ;
 Vrijgave en blokkering van de intercom inclusief instelbare timer

ONTWORPEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN
De BSP-01 is ontworpen om gebruikt te worden in ruimtes waar mensen onder stress al
dan niet vrijwillig verblijven. Daarvoor zijn onder andere de volgende maatregelen genomen
:
 Standaard voorzien van een 10mm dik hardglas touchscreen ;
 De microfoon en luidsprekers zijn voorzien van doorprikbeveiliging;
 Het is uitgevoerd in 3mm roest vast staal;
 Het design is gemaakt om verwonding door gebruiker of personeel te voorkomen;
 Service bestendigheid is geoptimaliseerd door eenvoudige vervanging van
bestaande unit.

MECHANISCHE EN ELECTRISCHE SPECIFICATIES FRONTEND
Het BLOCCARSIE SMARTPANEL BSP-01 bestaat uit 3 delen. Dit is het front-end, het
montageframe en het backend.

MECHANISCHE EN ELECTRISCHE SPECIFICATIES BACKEND

