Visit portabel mottagare
BE1450/BE1452

Egenskaper
Kraftfullt ljud
Går att justera upp till 93 dB
Tydliga signaler
Med blixt och färgade lysdioder
Lång batteritid
Håller upp till tre år
Sängvibrator eller ljudutgång
För nattlarm eller förstärkt ljud
Enkel att sätta upp
Använd den direkt ur paketet

Håller dig uppdaterad.
Den portabla mottagaren från Bellman & Symfon

Klara och tydliga larm

är en del av Visits lösningar för smarta hem och

Den bärbara mottagaren producerar en

hjälper dig hålla koll på signalerna hemma.

ljudsignal på upp till 93 dB och har ett stort,

Med ljud och blixtar talar den om när dörren

ergonomiskt vred som gör det enkelt att justera

eller telefonen ringer, när din bebis behöver

volymen precis som du vill. Den använder

uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

olikfärgade lysdioder och individuella ljud för att
särskilja Visitsignalerna.

Den portabla mottagaren är mycket enkel att
använda. Den är helt trådlös, så du kan ta med

Du kan dessutom ansluta en sängvibrator och

den ut på verandan eller balkongen, och har en

vakna upp till vibrationer om något skulle hända

batterilivslängd på upp till tre år.

medan du sover.

Teknisk
information

Mått och vikt

Knappar och reglage

Höjd

165 mm

Bredd

130 mm

Djup

36 mm

Vikt

590 g (inkl. batteri)

Ström

Volym Visit lysdioder

Ljussignal på/av

Sängvibrator, tillbehör

BE1450

BE1452

165 mm

130 mm

36 mm

Egenskaper

Testknapp

Uttag för väggfäste

Ström och batteri



Justerbar ljudsignal
Max 93 dBA @ 1 m, frekvensomfång: 500-1000 Hz



Batterityp
4 x 1.5V LR14 alkaliska batterier



Tydlig signalidentifiering
Färgade lysdioder och individuella ljudsignaler



Strömförsörjning
7.5 V DC / 1000 mA med valfritt strömaggregat



Lång batteritid
Upp till 3 års batterilivslängd



Strömförbrukning
Aktiv: 1000 mA, viloläge: 0.1 mA



Uttag sängvibrator: 2.0 – 4.0 VDC (BE1450)
Uttag högtalare: 10 kΩ, 0 – 4 V (BE1452)



Drifttid
2 – 3 år med alkaliska batterier

Batterifack

Visit lysdioder
Lysdioderna visar i vanliga fall följande:
Orange lysdiod med en nappsymbol
		 Visit Babymonitor har aktiverats
		

Grön lysdiodmed en dörrsymbol
		 Visit dörrsändare har aktiverats


		

Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats

		

Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats

Frekvens och räckvidd

I paketet

		

		

E1450 Visit portabel mottagare

Tillbehör

		

4 x 1.5V LR14 batterier

		

BE1270 sängvibrator

		

Väggfäste med skruv och plugg

		

BE9201 Strömaggregat

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.

Omgivning

Regulatoriska krav

		

För inomhusbruk.





Arbetstemperatur: 15°-35° C



Relativ luftfuktighet: 5% -95%
ej kondenserande

Uppfyller följande regulatoriska krav:
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt

Strömaggregat, valfritt
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