
Snel een bhv’er of ehbo’er oproepen wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Efficiënt en 
draadloos bhv oproepsysteem! 

Elke bedrijfshulpverlener heeft een pager of tekstpager. Vanaf een oproepunit met drukknop(pen) of transmitter 
wordt de bhv-ploeg aangestuurd. De drukknoppen kunnen in een bedrijfshal op strategische plekken worden 
gepositioneerd of op een centrale locatie waarvandaan de bhv’ers worden aangestuurd. Een oproepunit heeft één, 
vier, vijf of acht knoppen – elke knop kan één of meerdere (tekst)pagers oproepen. Een pager ontvangt de oproep 
door een licht-, tril- met geluidsignaal, de tekstpager geeft ook een tekst zoals bijvoorbeeld de locatie met de 
instructie. Dit oproepsysteem heeft een (draadloos) bereik tot 600 meter, indien nodig kan er een repeater worden 
geplaatst om het bereik te verlengen tot 2 kilometer.

PAGERS EN TEKSTPAGERS: 
Er zijn verschillende pagers en tekstpagers beschikbaar voor dit systeem. De pager (A1) heeft geen display, de tekstpagers 
(D1 + D2  + A3) hebben een display waarop de tekst van de oproep wordt getoond. De pager (A1) wordt gevoed door een 
AA batterij, de tekstpagers (D1 + D2) hebben een AAA batterij. De tekstpager A3 wordt opgeladen in het laadstation.

OPROEPUNITS / TRANSMITTER
Elke oproepunit communiceert een voorgeprogrammeerde tekst naar de tekstpagers door op de drukknop te drukken. 
De oproepunits met één, vier en acht knoppen worden gevoed door 3 AAA batterijen, of zijn verkrijgbaar met een 
laadstation. De oproepunit met vijf knoppen heeft een accu of wordt geleverd met een netsnoer. De transmitter kan 
voorgeprogrammeerde tekstboodschappen versturen of met behulp van een toetsenbord berichten versturen.
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TEKSTPAGERS: 
Voeding:  accu of batterij
Leestekens:  tot 84 karakters
Afmetingen: D1: L6,8 x B4,7 x H1,7 cm
 D2: L7,4 x B5,1 x H2,2 cm
 A3: L8 x B5,4 x H2 cm 
 A1: L4,9 x B7,45 x H3,2 cm 
Extra:  Alle pagers hebben een clip zodat deze  
 gedragen kunnen worden.

DRUKKNOPPEN OF TRANSMITTER:

Voeding:  batterij, accu of netstroom
Afmetingen: 1 knop: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
 4 knoppen: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
 5 knoppen: L10,4 x B11 x H1,8 cm
 8 knoppen: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
 Transmitter: L15,4 x B19 x H6,9 cm

Communicatie > FM UHF / Protocol >  Alphanumeriek / Bereik >  Tot 600 meter
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1.

Het systeem 
wordt volgens de 
afspraken van het 
calamiteitenplan 

geprogrammeerd.

2.

In geval van nood, 
worden vanaf 
de transmitter 

de bhv’ers 
aangestuurd.

3.

Een bhv’er 
ontvangt de 

noodoproep op 
de tekstpager met 

de instructie.

4.

Elke bhv-er weet 
wat er gevraagd 
wordt, en kan 

snel actie 
ondernemen.

BRANDCENTRALE 
KOPPELING?

De brandmeldcentrale (BMC) kan worden 
geïntegreerd worden in het BHV oproepsysteem. 
De transmitter wordt gekoppeld aan de bmc, zodra 
er brand uitbreekt wordt er automatisch bericht 
uitgestuurd naar een tekstpager

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Implementeerbaar met brandmeldcentrale.
 Garantie voor bereik via radiocommunicatie.
 Eén systeem voor meerdere toepassingen.
 Effectief in geval van calamiteiten. 
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HOE WERKT HET? 


