Visit telefonsändare
BE1431

Egenskaper
Detekterar de flesta telefoner
Både fast och mobil telefon*
Multipla anslutningar
Tre separata triggeringångar
Valbar signal
Olika signaler för olika tillbehör
Lång batteritid
Upp till 10 års batterilivslängd
Säker radiolänk
Upp till 250 m räckvidd
* Mobilsensortillbehör krävs

Håll kontakten
med dina nära och kära
Visit telefonsändare är en del av Visitsystemet

Visit telefonsändare är utrustad med två extra

som hjälper människor med hörselnedsätt-

triggeringångar för anslutning av t.ex:

ning att uppfatta signaler i hemmet. Den kan



Trampmatta eller magnetbrytare

användas för att detektera både fast och mobil



Mobilsensor för mobil eller surfplatta

telefon och till och med visa när du får ett



Befintlig dörrklocka etc.

meddelande på surfplattan (tillbehör krävs).
Så fungerar det
När telefonen ringer skickar telefonsändaren

Du kan dessutom välja att ha olika signalmönster för varje tillbehör så att det blir lätt att
skilja dem åt.

en signal till din Visitmottagare som visar

Visit telefonsändare är mycket enkelt att instal-

med ljud, blixtljus eller vibrationer att någon

lera, praktiskt taget underhållsfri och har en

försöker nå dig.

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

3,5 mm extern trigg

Trampmatta

100 mm

Testknappar

Magnetbrytare

Galvanisk anslutning

Fast telefon
27 mm

Anslutningar


Modular RJ11 kontakt för analogt telenät



2,5 mm extern triggeringång för Mobilsensor



3,5 mm extern triggeringång för övriga tillbehör

Aktivering


2,5 mm extern trigg

65 mm

Ström och batteri


Fast telefon och mobiltelefon via Mobilsensorn



Trampmatta eller magnetbrytare



Befintlig dörrklocka kan anslutas till extern trigg

Radiofrekvens: 868.3 MHz



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

Antal radionycklar


64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.



BE1431 Visit telefonsändare



Telefonsladd med mellanpropp

Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 15 μA



2 x 1.5V AA alkaliska batterier

Drifttid
Alkaliskt batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år



Kardborreband för väggmontage





Skruv och plugg



Våtservett



Bruksanvisning

Underhåll och rengöring


Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.



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



Ej för återanvändning

Frekvens och räckvidd


I paketet



Testknappar



Strömförsörjning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt

Mobilsensor

Omgivning


Endast för inomhusbruk



Arbetstemperatur: 0°-35° C



Relativ luftfuktighet: 15 % -90 %
(ej kondenserande)

Tillbehör
Följande tillbehör finns tillgängliga:


BE9251 Mobilsensor



BE9023 Magnetbrytare



BE9024 Trampmatta



BE9253 Extern triggerkabel (3,5 mm kontakt)
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