
Snel om assistentie vragen op het moment dat het nodig is.

De halszender wordt om de nek gedragen en wanneer er een calamiteit 
plaatsvindt kan snel om assistentie worden gevraagd door op de knop 
van de halszender te drukken. De halszender communiceert draadloos 
een noodoproep naar één of meerdere tekstpagers.  De tekstpager geeft 
een licht-, tril- en geluidsignaal wanneer deze wordt opgeroepen. Op het 
display van de tekstpager wordt getoond waar de oproep vandaan komt, 
bijvoorbeeld: “Kamer 14” of “Bed 4 - Slaapzaal”.  Het bereik van de noodknop 
tot de tesktpager is 300 meter. Eventueel kan een repeater worden geplaatst 
om het bereik te verlengen tot 2 kilometer.

Communicatie > UHF radiocommunicatie
Bereik > Tot 300 meter.
Programmering > Eén knop kan één of meerdere pagers oproepen.

DE TEKSTPAGER:
Afmetingen:  L6.4 x B4.3 x H2.0 cm 
Gewicht: 43 gram
Voeding:  AAA baterij
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal
Leesteken: 84 karakters per bericht

DE HALSZENDER:
Afmetingen:  L4.7.x B1.8 x H7.0 cm
Voeding: CR2450 batterij
Extra: Waterdciht (IP67)
Zendvermogen: 0.01 Watt

COMPLEET SYSTEEM: HALSZENDER + TEKSTPAGER

NEKHANGER TEKSTPAGER A4
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HET NOOD OPROEPSYSTEEM



1.

De halszender en 
tekstpager worden 

gebuiksklaar 
geleverd.

2.

Draag de 
halszender of 

hang deze op een 
strategische plek.

3.

 Druk op de knop 
in geval van 
calamiteit.

4.

Op de tekstpager 
wordt de oproep 

met locatie 
ontvangen.

NOOD OPROEPKNOPPEN

Een nood oproepsysteem werkt ook in combinatie met 
een polsband drukknop in plaats van de halzender of 
met oproepunits verkrijgbaar met één, vier, vijf of acht 
knoppen.

Informeer naar de mogelijkheden. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Breed inzetbaar door waterdichte afwerking.
 Snel om hulp vragen met één druk op de knop.
 Werkt ook in geval van stroomuitval.
 Direct contact in geval van een calamiteit.
 Eenvoudige- en effectieve draadloze communicatie.
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HOE WERKT HET? 


