
Draadloze heen- en weer communicatie met het twee-
weg pagersysteem!  
 

Wanneer een pager wordt opgeroepen vanaf de computer, de 
transmitter of een oproepunit, dan kan na het ontvangen van de oproep 
worden teruggecommuniceerd. De twee-weg pager heeft 16 standaard 
boodschappen en 10 voorgeprogrammeerde boodschappen waarmee 
het kan terugcommuniceren. Voor aansturing vanaf de computer is het 
transmitterpakket nodig. Dit is een transmitter die vanaf de computer de 
oproep vertaalt naar de twee-weg pager en een andere transmitter die 
de reactie van de twee-weg pager naar de verzender verstuurd.

Het is ook mogleijk om zonder het transmitterpakket te werken. In 
dit geval word vanaf de twee-weg pager naar een andere tekstpager 
gecommuniceerd.

Communicatie > UHF radiocommunicatie / aanpasbaar
Bereik > Tot 1 kilometer
Protocol > Alphanumeriek

DE TWEE-WEG PAGER:
Afmetingen:  L4.9 x B3.2 x H7.45 cm 
Gewicht: 76 gram
Voeding:  AAA batterij / accu met laadstation
Batterijduur:  21 dagen bij 20 oproepen per dag
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal

DE TRANSMITTER:
Afmetingen:  L15.4 x B19.0 x H6.4 cm
Pc koppeling: Mogelijk via TC/IP
Bevestiging: Met muurplaat
Zendvermogen: 1 / 5 Watt

DE SOFTWARE: 
Platform: Windows 7 / 8 / 10
Raportage: PDF / CSV format
Capaciteit: Onbeperkt

COMPLEET SYSTEEM: TRANSMITTERPAKKET + TWEE-WEG PAGER

TWEE-WEG PAGER

RECEIVER

SOFTWARE 
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TWEE-WEG PAGER OPROEPSYSTEEM



1.

De transmitter 
dient te worden 

aangesloten 
op het 

netstroom.

2.

Vanaf de computer 
wordt een 

tekstbericht naar 
de twee-weg pager 

verstuurd.

3.

 Na ontvangst van 
het bericht wordt 
met de twee-weg 
pager een reactie 

teruggestuurd.

4.

Deze reactie 
wordt ontvangen 
op de computer 

of een tekstpager.

ZONDER SOFTWARE?

Het twee-weg pager oproepsysteem werkt ook zonder 
de software. Vanaf een drukknop of transmitter 
kunnen direct tekstberichten naar de twee-weg pager 
worden gestuurd. Vanuit de twee-weg pager kunnen 
voorgeprogrammeerde tekstberichten naar andere 
ontvangers zoals bijvoorbeeld een ledscherm of 
tafelpager worden gestuurd.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Altijd bereik door in te stellen frequentie.
 Hoge kwaliteit producten, wereldwijd bewezen!
 Aanpassingen en uitbreiding altijd mogelijk.
 Voordelige en effectieve oplossing.
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HOE WERKT HET? 


