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

Vanaf de transmitter worden tekstberichten gestuurd naar de tekstpagers. Dit is de verzender om berichten via een 
FM frequentie naar een ontvanger te sturen. Dit kan door middel van 99 voorgeprogrammeerde tekstboodschappen 
of met behulp van een gekoppeld toetsenbord. De transmitter kan ook worden aangesloten 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 worden verlengd tot 2 kilometer met een repeater. De tekstpager ontvangt de oproep in de 
vorm van een tekstbericht op het display samen met een licht-, tril- en/of geluidsigaal. 

TEKSTPAGERS: 
Om de oproepen te ontvangen zijn tekstpagers nodig. De tekstpager geeft een tril- met licht- en/of geluidsignaal wanneer 
deze wordt opgeroepen. De keuze voor de tekstpager wordt vooral gemaakt vanwege de afmeting en de keuze om 
oplaadbare tekstpagers te gebruiken of tekspagers die worden gevoed door een batterij. De tekstpagers kunnen meerdere 
berichten ontvangen, er kan door de berichten worden gescrold.

ALPHA TRANSMITTER:
De gehele aansturing gebeurt vanaf de transmitter. Met voorgeprogrammeerde tekstboodschappen kan met sneltoetsen 
worden gecommuniceerd, anders wordt een toetsenbord gekoppeld. De transmitter wordt aangesloten op netvoeding 
door een meegeleverde adapter. Het gehele systeem wordt door ons geprogrammeerd en gebruiksklaar afgeleverd. 
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TEKSTPAGERS: 
Voeding:  accu of batterij
Display:  bovenop of voorkant
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 

LAADSTATION:
Afmetingen:    L22 x B23 x H5,4 cm
Gewicht:    610 gram
Capaciteit:    10 pagers

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



1.

De transmitter 
werkt zodra 
deze wordt 

aangesloten op 
het netstroom.

2.

Voer de tekst 
in op de 

transmitter of 
druk op 

de sneltoets.

3.

 Een bhv’er, 
td’er of andere 

collega draagt de 
tekstpager.

4.

Op het display 
van de tekstpager 

verschijnt de 
verzonden
 instructie.

COMPUTER KOPPELING: 

De transmitter kan met een USB-koppeling worden 
gekoppeld aan de computer. Vanuit de software 
kunnen tekstpagers worden aangestuurd. 

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Hoge kwaliteit producten, bewezen in binnen- en buitenland.
 Garantie voor bereik via radiocommunicatie.
 Duidelijke communicatie met tekstberichten.
 Directe communicatie met de juiste personen. 
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HOE WERKT HET? 


