
Discrete communicatie; met een druk op de knop ontvangt 
de bediening een stille oproep op de pager.

Het eten warm uitserveren door snel een bedieningsmedewerker op 
te roepen. Met het keuken oproepsysteem wordt met een druk op de 
knop van de oproepunit een bedieningsmedewerker opgeroepen. Elke 
bedieningsmedewerker draagt een pager, welke de oproep ontvangt door 
een sterke vibratie, zonder geluid en effectief. Er zijn diverse oproepunits 
verkrijgbaar, afhankelijk van het aantal bedieningsmedewerkers kunt u het 
aantal knoppen hierop afstemmen. Het keuken oproepsysteem werkt als 
vervanger van de keukenbel en heeft een bereik tot 400 meter, dit kan 
worden verlengd tot 2 kilometer met een repeater.

DE PAGER A1:
Afmetingen:  L4.9 x B3.2 x H7.45 cm 
Gewicht: 85 gram
Voeding:  AA batterij
Batterijduur:  gemiddeld één maand
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal

DE OPROEPUNIT 4:
Afmetingen:  L10.3 x B5.5 x H2.2 cm
Voeding: 3 AAA batterijen
Zendvermogen: 0.5 Watt
Protocol: Numeriek / Alphanumeriek

HET LAADSTATION (OPTIONEEL): 
Afmetingen: L25.5 x B13.0 x H4.2 cm
Laadsysteem: Automatisch doorlaadsysteem

COMPLEET SYSTEEM: OPROEPUNIT + PAGERS

PAGER A1

OPROEPUNIT 4

LAADSTATION 
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KEUKEN OPROEPSYSTEEM 4 

Communicatie > UHF radiocommunicatie / aanpasbaar
Bereik > Tot 400 meter
Programmering > Elke knop kan één of meerdere pagers oproepen.



1.

Positioneer de 
oproepunit in de 
keuken op een 

strategische plek.

2.

Druk op een knop 
om de bediening
op te roepen als
het eten klaar is.

3.

 De bediening 
draagt een pager 

waarop de oproep 
dicreet wordt 
ontvangen.

4.

Zodoende weet 
bediening dat er een 
gerecht klaar staat 

 om warm uit te 
serveren.

AANTAL KNOPPEN?
Wilt u meer of juist minder bedieningmedewerkers
kunnen oproepen? Er zijn ook oproepunits met één, 
vijf, acht of zestien knoppen verkijgbaar.

Informeer naar de mogelijkheden. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Directe communicatie tussen keuken en bediening.
 Voorkom dat het eten te lang blijft staan.
 Communicatie zonder luidruchtige belletjes.
 Communiceer met de bediening buiten het zicht.
 Draadloze communicatie over grote afstand.  
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HOE WERKT HET? 


