Visit dörrsändare
BE1411

Egenskaper
Flexibel
Klarar dörrklocka och porttelefon
Tillförlitlig detektering
Digital fingeravtrycksalgoritm
Programmerbar
Lär sig känna igen din dörrklocka
Lång batteritid
Upp till 10 års batterilivslängd
Säker radiolänk
Upp till 250 m räckvidd

Missa inga besök
Visit dörrsändare är en produkt som ingår i

Flexibel detektering

Bellman & Symfons lösningar för smarta hem.

Visit dörrsändare kan aktiveras genom:

Den talar om när gästerna står vid dörren, så att
du enkelt kan hålla reda på vilka som kommer



och går i hemmet. Dörrsändaren är förprogram-



Den inbyggda magnetiska detektorn

merad att känna igen de flesta dörrklockor och



Det externa mikrofontillbehöret

porttelefoner och kan lära sig att känna igen



En galvaniskt ansluten dörrklocka

Den interna mikrofonen

praktiskt taget vilken dörrsignal som helst.
Visit dörrsändare använder digital fingeravtryckSå fungerar det

salgoritm för ljudanalys och en säker radiolänk

När någon ringer på, skickar dörrsändaren en

med lång räckvidd. Den är mycket enkelt att

signal till Visitmottagaren som visar med ljud,

installera, praktiskt taget underhållsfri och har en

blixtljus eller vibrationer att gästerna har kommit.

batterilivslängd på upp till tio år.

Teknisk
information

Mått och vikt

Knappar och anslutningar

Höjd:

100 mm

Bredd:

65 mm

Djup:

27 mm

Vikt:

120 g inkl. batterier

Lysdioder

Mikrofoningång

Intern mikrofon

Extern mikrofon

100 mm

Testknappar

27 mm

Extern trigg

65 mm

Anslutningar


Mikrofoningång (3,5 mm monokontakt)



Extern trigg för galvanisk anslutning

Ström och batteri


Strömförsörjning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt



Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 15 μA

Aktivering






Testknappar
Intern mikrofon
Extern mikrofon (tillbehör)
Magnetisk detektion
Befintlig dörrklocka ansluten till extern trigg

Frekvens och räckvidd



Drifttid
Alkaliskt batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

Antal radionycklar


I paketet


BE1411 Visit dörrsändare



2 x 1.5V AA alkaliska batterier



Kardborreband för
väggmontage



Skruv och plugg



Våtservett



Bruksanvisning

64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

Underhåll och rengöring



Radiofrekvens: 868.3 MHz



Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.



Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden
reduceras av väggar, stora föremål och andra
radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.



Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.



Ej för återanvändning

Omgivning

Tillbehör
Följande tillbehör finns tillgängliga:


BE9199 Extern mikrofon 2.5 m



BE9200 Extern mikrofon 0.75 m
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