
Wanneer er beweging wordt gedecteeerd, wordt er automatisch bericht verzonden naar 
de pagers. Draadloos over grote afstanden!  

In de winkel, garage of in het magazijn hangt een bewegingsmelder, een deurcontact , een raamcontact of 
bijvoorbeeld een infraroodsensor die beweging detecteert en registreert. Door een transmitter te koppelen aan 
het potentiaal van de contactsensor wordt er een automatisch bericht gestuurd naar één of meerdere pagers of 
tekstpagers. Bij een eenvoudige melding zal een pager met licht-, tril- en geluidsignaal voldoende zijn. In sommige 
gevallen is het wenselijk dat het duidelijk is waar de melding vandaan komt. In dit geval wordt de tekstpager gebruikt 
omdat deze op het display de locatie van de oproep kan weergeven. Het bereik van dit systeem varieert van 150 
meter, tot een kilometer of tot zelfs 5 kilometer afhankelijk van de transmitter en het zendvermogen.

PAGER / TEKSTPAGERS: 
Een pager (A1) geeft enkel een licht-, tril- en geluidsignaal. De tekstpagers (D1, A3, A4) weergeven ook een digitale tekst 
op het display. Alle pagers verschillen van afmetingen welke in de tabel staan beschreven. De pager A1 en tekstpager A3 
kunnen optioneel ook worden geleverd met een laadstation voor 10 pagers. Alle pagers werken op een AAA batterij. Ook 
hebben alle pagers een clip of huls met clip.

TRANSMITTER:
De transmitter stuurt een oproep naar pagers of tekstpagers op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd door 
een bewegingsmelder of infraroodsensor. De transmitter is IP-57 afgewerkt zodat deze spatwaterdicht is. Het potentiaal 
van de sensor wordt op de N/C of N/O ingang van de transmitter aangesloten. Elke transmitter wordt gevoed met een 
bijgeleverde adapter.
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TEKSTPAGERS / PAGERS: 
Voeding:  accu of batterij
Afmetingen: D1: L6,8 x B4,7 x H1,7 cm
 A1: L4,9 x B7,45 x H3,2 cm
 A3: L8 x B5,4 x H2 cm
 A4: L6,4 x B4,3 x H2,0 cm 
Melding:  licht-, tril- en/of geluidsignaal met tekst

Communicatie > FM UHF / Protocol >  Alphanumeriek / Bereik >  Tot 5 kilometer

DE TRANSMITTERS:

Voeding:  netstroom / batterij
Afmetingen:  A:  L6,5 x B3,0 x H9,5 cm
  B:  L9,5 x B6,0 x H2,5 cm
Zendvermogen: 1 / 5 Watt
Bereik:  600 meter  / 3 kilometer  
Capaciteit:  Onbeperkt A B



1.

Een klant, bezoeker 
of chaufeur 

wordt opgemerkt 
door een 

bewegingssensor.

2.

Een automatisch 
bericht wordt 

verzonden naar 
de pager of 
tekstpager.

3.

De medewerker 
ontvangt de 

oproep op de pager 
en kan naar de 

locatie.

4.

De bezoeker 
of klant 

wordt snel 
geholpen.

MET DRUKKNOPPEN: 

In sommige gevallen kan het een meerwaarde zijn dat de bezoeker 
ook met behulp van een drukknop kan aangeven aanwezig te zijn. Dit 
kan worden gecombineerd met het infraroodsensor oproepsysteem. 
Het is ook mogelijk dat een medewerker op een andere locatie met 
behulp van drukknoppen de collega’s aanstuurt. 

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Hoge kwaliteit producten van duurzame kwaliteit.
 Te gebruiken voor meerdere toepassingen.
 Duidelijke communicatie met tekstberichten.
 Bezoekers worden altijd gezien en geholpen.
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HOE WERKT HET? 
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