SC902AX 1-brugerkit

Trådløst 1-brugerkit giver frihed
- minimal kabling - enkelt og praktisk

Det trådløse koncept
Det trådløse 1-brugerkit er
bygget på et koncept, som
kombinerer BUS- og
radioteknologi. Dørstationen
kables til styreenheden, og
hustelefonen kobles trådløst til
systemet via trådløs teknologi.
Et brugervenligt og fleksibelt
koncept.
Bevægelsesfrihed uden at
miste opkald ved døren
Det komplette 1-brugerkit giver
brugeren frihed til frit at bevæge
sig rundt i ejendommen samt
udenomsarealerne, og samtidigt
høre opkald, kommunikere og
lukke besøgende ind, uden at
skulle hen til døren.
En komplet løsning
1-brugerkittet er ideelt til f.eks.
et-familiehus, kontor- og
lagerbygninger, institutioner og
lignende. Brugeren kan uden
problemer have flere telefoner,
som ringer på samme tid, så
store områder kan serviceres
med flere telefoner men med
kun ét anlæg.
Installation - minimal kabling
Hustelefonerne kobles trådløst
til systemet med radiobaseret
teknologi. Der skal derfor ikke
trækkes kabler, som skæmmer
lejlighederne, og tidsforbruget
ved installation og
programmering er reduceret
til et minimum. Den trådløse
teknologi betyder øget
fleksibilitet og minimal kabling.
Det giver en stor fordel ved
installation, særligt hvor kabling
er problematisk eller umulig.

Enkelt og moderne design. Det digitale håndsæt er udstyret med en LCD skærm,
som giver det fulde overblik over besøgende og funktioner.

•

Kun kabling fra styreboks

•

Ubegrænset antal håndsæt per opkaldsknap

•

Valgfri placering af basen/lader til hustelefonen

•

LCD-display i det mobile håndsæt, hvor status på funktionerne vises

•

Rækkevidde på ca. 400 meter i fri luft

1- brugerkittet inkluderer:
•

Dørstation med vandalsikret front og
individuelle ringetoner

•

Kontrolboks med indbygget antenne

•

Strømforsyningsbase

•

En proxbrik "TAGID"

•

Et digitalt håndsæt

Det digitale håndsæt er udarbejdet i et robust og praktisk materialevalg, som tåler
både stød og slag ved tab. 1-brugerkittet leveres i et tidløst og præsentabelt design,
som matcher enhver bolig.
Dimensioner
Højde
Bredde
Dybde
Antal brugere
Materialer
Temperatur
Proxlæser
Antal brik per kit
Max antal brikker
per ringetryk

Håndsæt
150 mm
54 mm
28 mm
1

Dørstation med proxlæser
Kontrolboks
160,4 mm
240 mm
145 mm
160 mm
20 mm
68 mm
1
Beskyttelseskappe i aluminium. Kerne
Plast
i helstøbt plast med en IP på 54
o
o
o
o
- 5 C til +55 C
- 20 C til +70 C
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