Communicatie
Portofoons
Motorola DP4400

Motorola CP040

Portofoon met 32 kanalen, noodknop,
GPS en bluetooth.

Portofoon voor regelmatig en betrouwbaar
gebruik.

De portofoon is robuust en waterdicht
conform de IP57 specificaties.

4-kanaals uitvoering.

Afmetingen: 130,3 x 55,2 x 37,2 mm

Wordt geleverd inclusief antenne, batterij,
snellader en riemklip.

Gewicht:

393 g (incl. batterij)

Wordt geleverd incl. antenne, batterij en
oplader.
Artikel nummer:

251022008

Afmetingen: 132 x 62 x 42 mm

Artikel nummer:

251022005

Motorola DP2400
Portofoon met 16 kanalen en noodknop.

Motorola DP4401 ATEX

Afmetingen: 122 x 56 x 36,4 mm

ATEX portofoon voor gebruik in Zone 1, 2,
21 en 22.

Gewicht: 265 g (incl. batterij)

Met 32 kanalen, noodknop, GPS en tekst
berichten.
Afmetingen: 138,5 x 56,7 x 37,8 mm

Wordt geleverd inclusief antenne, batterij en
snellader.
Artikel nummer:

251022006

Gewicht: 455,5 g (incl. batterij)
Wordt geleverd inclusief antenne, batterij
en snellader.

Hytera TC700 ATEX Man-down

Artikel nummer:

ATEX portofoon met 16 kanalen, breedband
bereik, ingebouwde scrambler en fluistermode.
Voorzien van lone-worker functie en
Power-on-self-test.

251022010

Afmetingen: 119 x 54 x 34 mm

Kirisun PT558
Vergunningsvrije compacte portofoon.
De Kirisun PT558 heeft “Channel Annunciation” (kanaal
aankondiging) en is daarom ideaal voor gebruik in
speciale toepassingen, zoals het werken in het donker.
Met 16 kanalen en nood/alarm signalering. Als je op de
noodknop drukt, wordt een akoestisch signaal
naar de andere personen gestuurd.

Wordt geleverd inclusief antenne, batterij en
lader.
Artikel nummer:

Hytera PD795 ATEX Man-down

Gewicht: 235 g (inclusief batterij en antenne)

ATEX portofoon met 16 kanalen, GPS, tekst
berichten, speed dialing, lone-worker en
man-down.

Wordt geleverd inclusief antenne en snellader.

Afmetingen: 141 x 55 x 39 mm

Afmetingen: 56,5 x 102 x 29,5 mm

Gewicht:
Artikel nummer:

251022003

495 g (incl. batterij)

Wordt geleverd inclusief antenne, batterij en
lader.
Artikel nummer:

34

251022002

251022001

Communicatie
Man-down en lone-worker systemen
Safetel GSM-S PLUS ATEX
Persoonsbeveiliging voor professionele doeleinden in een handzaam, robuust, stof- en straalwaterdicht GSM
toestel met een grote accu capaciteit. Met actief alarm (rode alarmknop) en 3 passieve alarmen: non-movement
(dodemansknop), non-vertical (bij het vallen) en time alarm (waarneming).
Het toestel is een volwaardig GSM-toestel. De grote rode knop zorgt voor een directe verbinding naar een vooraf
geprogrammeerd alarmnummer en verstuurt gelijktijdig een alarm SMS-bericht. Onder de groene en zwarte toets
kunnen telefoonnummers geprogrammeerd worden van bijvoorbeeld de chef van dienst of de alarmcentrale.
Daarnaast biedt de Safetel GSM-S PLUS ATEX de mogelijkheid om een 104dB alarmsirene te
activeren die in het toestel is ingebouwd. Hulpverleners kunnen ook een sms sturen naar de handset
van de persoon in nood, waardoor de alarmsirene wordt geactiveerd. Hiermee schrikt u niet alleen
"ongewenste personen" af, maar maakt u het hulpverleners ook gemakkelijker om uw positie snel te
lokaliseren.
Afmetingen: 115 x 44 x 25 mm
Wordt geleverd inclusief laadstation, adapter, trilfunctie en luidspreker.
Artikel nummer:

251022013

D.A.N. (Detection and Alarming Network)-Shalosh
Persoonsbeveiliging voor professionele doeleinden in een handzaam GSM toestel dat IP-65 stof- en spatwaterdicht
is. Voorzien van handige draagclip of mee te nemen in een leren draagtasje.
Met actief alarm (rode alarmknop) en uitgerust met man-down, non-movement, val en tijdsalarm
als passieve bewakingselementen. Voorzien van een 110 dB alarmsignaal bij nood en trilalarm
voor de lawaaiige ruimtes. De grote rode knop zorgt voor een directe verbinding naar een vooraf
geprogrammeerd alarmnummer en verstuurt gelijktijdig een alarm SMS-bericht. Automatische
opbouw van de spraakverbinding bij alarm en automatische handsfree functie.
Geïntegreerde GPS ontvanger voor positiebepaling. Positiebakens, voor locatiebepaling in
gebouwen, kunnen worden ontvangen door de geïntegreerde ISM ontvanger.
Afmetingen: 115 x 44 x 25 mm
Wordt geleverd inclusief laadstation, adapter, trilfunctie en luidspreker.
Artikel nummer:

251022012

Motorola DP4401 ATEX Man-down
ATEX portofoon, inclusief Man Down systeem. De portofoon geeft een alarm af, als
de gebruiker dat zelf niet kan.
Met 32 kanalen en noodknop. Met GPS en tekst berichten.
Afmetingen: 138,5 x 56,7 x 37,8 mm
Gewicht: 455,5 g (inclusief batterij)
De portofoon wordt geleverd inclusief antenne en snellader.
Artikel nummer:

251022009
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Communicatie
Accessoires

Microfoons

Zesvaksladers

Geschikt voor

Artikel nummer

Geschikt voor

Artikel nummer

CP040

252022006

CP040

252022015

DP4400

252022010

DP4400

252022019

TC700

252022008

TC700

252022016

PD795

252022007

PT558

252022017

DP2400

252022009

DP2400

252022018

DP4401 ATEX

252022011

DP4401 ATEX

252022020

PT558 (headset)

252022005

Riemtassen
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GSM-S PLUS ATEX / D.A.N.-Shalosh

Geschikt voor

Artikel nummer

Artikel

Artikel nummer

CP040

252022014

Clip

252022002

PD795

252022012

Lederen riemtas

252022004

TC700

252022013

Baken

252022022

