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1. ALLMÄN INFORMATION
1.1 Användningsområde

1.2 Packlista

Wallpad är en touchskärm placerad i anslutning
till tvättstugan som kan visa meddelanden,
information och bilder. Boende loggar in
med tagg för att boka bokningsbara resurser,
exempelvis tvättstuga.

• Wallpad
• Installationsmanual
• PoE-injektor

1.3 Installationskrav
•
•
•
•
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Nätverksanslutning 10/100 Mbit/s
Internetuppkoppling 2/2 Mbit/S
Nätverkskabel Cat 5e/6
PoE-adapter eller PoE-switch (PoE+, 25 W,
IEEE802.3at)

2. HÅRDVARUÖVERSIKT
2.1 Måttskiss
59

426

524

100

100
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2.2 Teknisk data
Specifikationer

Värde

Strömförsörjning

Power over Ethernet (PoE+, 25 W, IEEE802.3at). Max 22 W strömförbrukning, 400
mA vid 54 V

Display

21” resistiv pekskärm, LED 1920x1080 HD. Kan användas med handskar

Rörelsedetektor

Tavlan har inbyggd IR-detektor som tänder skärmen vid rörelse

Läsare

Inbyggd läsare för EM(125 kHz) och MIFARE (13,56 Mhz)

Högtalare

Inbyggd

Miljökrav

-30 till +60 °C, 10-95 % luftfuktighet

Mått (bxhxd)

524 x 426 x 59 mm

Vikt

12,7 kg

3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
3.1 Allmän säkerhetsinformation

3.2 Installation

VARNING!
Var noga med att läsa igenom
instruktionerna innan du påbörjar
installationen. PODAB kan inte hållas
ansvarig för skador på person eller
egendom som orsakats av felaktig
installation eller användning.
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VARNING!
Endast behörig person får installera den här
produkten.
• Se till att allt förpackningsmaterial är avlägsnat
• Kontrollera innan installation att produkt eller
kablage inte är skadad
• Följ de medföljande installationsanvisningarna
• Dra inte kablage i alltför skarp böj, då detta kan
skada ledarna i kabeln
• Kläm inte åt kablage för hårt med buntband
eller spikklamrar
• Ha inte mer än 100 m kabel mellan denna och
en annan produkt
• Kablarna bör inte ligga alltför nära
starkströmsledningar då de är känsliga för
elektromagnetisk störning
• Iaktta strömbelastning och dimensionera
kablaget därefter för att undvika spänningsfall
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4. SYSTEMÖVERSIKT
Internet

PoE-injektor

Wallpad 21

Cat 5e/6

5. INSTALLATION
5.3 Nätverksanslutning

VARNING!
Se säkerhetsavsnitten på sidan 5 innan du
påbörjar installation.

Ansluts till RJ45-port i skärmens baksida. Kabel
ska vara Cat 5e/6 med nätverksanslutning på
minst 10/100 Mbit/s Ethernet.

Uppstart av produkten tar cirka 60-90
sekunder.

5.4 Strömförsörjning

5.1 Innan du börjar

Varning
Strömsätt produkten i slutet av installationen.
Kontrollera alla anslutningar innan
produkten strömsätts.

Det kablage som enheten behöver ska vara
framdraget innan installation påbörjas.

5.2 Montering

Wallpad strömsätts med Power over Ethernet.
PoE-standard ska vara PoE IEEE802.3at (PoE+, 25
W) över samma nätverkskabel som i 5.3.

Enheten är avsedd för montering på vägg
inomhus. Se till att ventilationshålen på tavlans
bägge sidor hålls fria för att inte förhindra
luftcirkulation. Undvik placering med direkt solljus
mot enheten då det kan resultera i att innehållet
på skärmen blir svårt att tyda.
Lossa frontkåpan från bakstycket och ta loss
skärmen från bakstycket. Dra kablage genom
utstansing i bakstycket, anslut kablage och skruva
sedan fast bakstycket i väggen med fyra skruvar.
Häng tillbaka skärmen på bakstycket. För fronten
över tavlan och haka fast i bakstycket samt
kontrollera att inga kablar kläms. Lås slutligen
frontkåpan med låsen i enhetens nederkant.
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6. AVFALLSHANTERING
6.1 Miljöskydd
Återvinn de material som är märkta med
genom
att placera dem i lämpligt kärl. Elektriska och
elektroniska produkter märkta med
ska inte
slängas med hushållsavfall. Lämna in produkten
på en återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret för mer information.
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SERVICE/SUPPORT
För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support
eller besök vår hemsida www.podab.se
Tel.
031-752 01 00
Fax
031-752 01 50
E-mail parts@podab.se
www.podab.se

Företagsfakta
PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i
flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har
vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.
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AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
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Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post:
sales@podab.se, www.podab.se
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