SC902AX 1-användarkit

Trådlöst 1-användarkit ger frihet
- minimalt antal kablar - enkelt och praktiskt

Det trådlösa konceptet
Det trådlösa 1-användarkittet är
byggt på ett koncept som
kombinerar BUS- och
radioteknologi. Portregistret
kopplas till styrenheten och
hustelefonen kopplas trådlöst till
systemet via trådlös teknologi.
Ett användarvänligt och flexibelt
koncept.
Rörelsefriheten utan att
missa ett samtal från dörren
Det kompletta 1-användarkittet
ger användaren friheten att röra
sig runt i egendommen samt
utomhus och samtid höra
uppringningar, kommunicera och
släppa in besökare utan att
behöva gå till dörren.

Enkel och modern design. Den digitala handenheten är utrustat med en LCD skärm
som ger full överblick över besökande och funktioner.

•

Endast kabling från styrboxen

•

Obegränsat antal handenheter per samtalsknapp

•

Valfri placering av basen/laddaren till hustelefonen

•

LCD-display i den mobila handenheten där status på funktionerna
visas

•

1- brugerkittet inkluderer:
•

En komplett lösning
1-användarkitten är idiellt för
t.ex. ett en-familjshus, kontor
och lagerbyggnader,
institutioner och liknande.
Användaren kan utan problem ha
flera telefoner som ringer
samtidigt så att stora områden
kan betjänas med flera telefoner
men med endast en anläggning.
Installation minimalt kablage
Hustelefonerna kopplas trådlöst
till systemet med radiobaserad
teknologi. Därför ska inga kablar
dras som förvanskar lägenheten
och tidsförbrukningen vid
installation och programmering
är reducerat till ett minimum.
Den trådlösa teknologin innebär
ökad flexibilitet och minimalt
kablage. Det ger en stor fördel
vid installationer där kabeldragningen är problematisk
eller omöjlig.

Räckvidd på ca 400 meter i fri luft

Portregister med vandalsäker front
och individuella ringsignaler

•

Styrbox med inbyggd antenn

•

Strömförsörjningsbas

•

En Proxbricka

•

En digital handenhet

Den digitala handenheten är producerad i ett kraftigt och praktiskt material som tål
stötar om den tappas. 1-användarkittet levereras i en tidlös och presentabel design
som passar alla bostäder.
Dimensioner
Höjd
Bredd
Djup
Antal användare
Material
Temperatur
Proxläsare
Antal brickor
per kit
Max antal brickor
per ringknapp

Handenhet
150 mm
54 mm
28 mm
1

Portregister med proxläsare
Kontrollboks
160,4 mm
240 mm
145 mm
160 mm
20 mm
68 mm
1
Beskyddande kappa i aluminium.
Plast
Kärna i helstöpt plast med en IP på 54
o
o
o
o
- 5 C till +55 C
- 20 C til +70 C
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