
Met één druk op de knop, zonder de behandeling te moeten onderbreken om assistentie 
vragen. Effeciënt en draadloos! 

Vanaf een oproepunit met één, vier, vijf of acht knoppen kunnen tekstpagers met een druk op de knop worden 
opgeroepen. Elke knop kan één of meerdere tekstpagers in één handeling oproepen. De tekst die met deze druk 
wordt verzonden, wordt door u bepaald en door ons geprogrammeerd. Elke assistente, consulente of arts draagt een 
tekstpager die bij een oproep op het display de behandelkamer met instructie toont. Dit oproepsysteem heeft een 
(draadloos) bereik tot 500 meter. Indien nodig kan er een repeater worden geplaatst om het bereik te verlengen tot 2 
kilometer.

TEKSTPAGERS: 
De arts, consulent of assistent draagt een tekstpager die een licht-, tril- en geluidsignaal geeft wanneer deze wordt 
opgeroepen. In het menu van de tekstpager kunnen deze instellingen worden aangepast. Op het display wordt de 
verzonden instructie getoond en wanneer er meerdere oproepen zijn ontvangen, kan er door de berichten worden 
gescrold.
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BEHANDELKAMER OPROEPSYSTEEM
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TEKSTPAGERS: 
Voeding:  AAA batterij
Leestekens:  tot 84 karakters
Afmetingen: D1: L6,8 x B4,7 x H1,7 cm
 A4: L6,4 x B4,3 x H2,0 cm 
Melding:  licht-, tril- en/of geluidsignaal met tekst.

DRUKKNOPPEN:

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

Communicatie > FM UHF / Protocol >  Alphanumeriek / Bereik >  Tot 500 meter

OPROEPUNITS: 
In elke behandelkamer ligt een oproepunit met één of meer knoppen. Met een druk op de knop wordt het kamernummer 
en instructie verzonden. Een instructie kan bijvoorbeeld zijn: assistentie kamer 12. 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.
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TOEPASSINGEN: 
Behandelkamer oproepsystemen worden toegepast bij diverse tandartspraktijken, klinieken, 
laboratoria, ziekenhuizen en andere praktijken. Diverse grote- en kleine bedrijven gebruiken 
het behandelkamer oproepsysteem al vele jaren met succes. Hoge kwaliteit producten en 
communicatiegarantie via radiocommunicatie maken deze producten interessant voor deze 
branche.

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Behandeling hoeft niet te worden onderbroken.
 Garantie voor bereik via radiocommunicatie.
 Met één druk de juiste persoon oproepen.
 Effectief en efficiënte communicatie. 
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HOE WERKT HET? 


