
Duidelijke- en draadloze communicatie over grote afstand door middel van 
tekstberichten. Heldere instructies, snel gecommuniceerd.

Vanaf de transmitter worden tekstberichten draadloos verstuurd naar de tekstpagers. Dit kan door middel van 99 
voorgeprogrammeerde tekstboodschappen of met behulp van een gekoppeld toetsenbord. De transmitter kan ook 
worden gekoppeld aan de computer zodat er vanaf de computer kan worden gecommuniceerd. De oproep wordt 
draadloos verzonden over een afstand tot 600 meter. Dit bereik kan indien nodig worden verlengd met een repeater 
tot 2 kilometer. De tekstpager ontvangt de tekst op het display samen met een licht-, tril- en/of geluidsigaal. De 
tekstpager wordt door een batterij gevoed of voor grotere aantallen is er ook een tekstpager met accu en laadstation.

TEKSTPAGERS: 
De medewerker, collega of manager draagt een tekstpager waardoor deze altijd en overal bereikbaar is. Een tekstpager 
(D1 + D2+ A4) wordt gevoed door een AA batterij, de andere tekstpager (A3) wordt opgeladen in het laadstation. De 
tekstpagers kunnen tot 84 leestekens per bericht tonen.

ALPHA TRANSMITTER:
De alpha transmitter kan 99 voorgeprogrammeerde tekstboodschappen versturen of berichten versturen met behulp van 
een toetsenbord. Eventueel kan de transmitter ook aan een computer gekoppeld worden. De transmitter is gemaakt voor 
stevig gebruik en kan met een muurplaat worden bevestigd. 
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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
  A4: L6,4 x B4,3 x H2,0 cm 
Melding:  licht-, tril- en/of geluidsignaal met tekst

TRANSMITTER:
Afmetingen:  L15,4 x B19 x H6,4 cm
Gewicht: 390 gram
Output power: 1 Watt 

EXTRA
- Toetsenbord aansluiting PS/2
- Koppeling met PC mogelijk
- Muurplaat bevestiging

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



1.

Sluit de transmitter 
en het laadstation 

aan op het 
netstroom.

2.

Een collega, 
medewerker, 
assistente of 

manager draagt de 
tekstpager.

3.

Selecteer de 
tekstpagers en kies 
de inststructie die 

verstuurd moet 
worden.

 4.

De instructie 
wordt getoond 

op het display van 
de geslecteerde 

tekstpager.

TWEE-WEG PAGER 

De twee-weg pager kan tekstberichten ontvangen 
en terugsturen. Er zijn 16 standaard reacties en 
10 voorgeprogrammeerde reacties. De twee-weg 
pager wordt in het laadstation opgeladen. 

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Duidelijke instructies door middel van tekstberichten.
 Garantie voor bereik via radiocommunicatie.
 Eén systeem voor meerdere toepassingen.
 Direct contact met de juiste medewerker.
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HOE WERKT HET? 


