
Voor- & nadelen

    Waterdicht

    Handprogrammeerbaar

    Robuust

    Beperkt handprogrammeerbaar

    Groot holster

Geleverd met

     Alarmontvanger

     Batterij

     Verkorte handleiding

     Kleine riemclip

Birdy WF

De oplaadbare pager voor het nederlandse P2000 netwerk is zeer robuuste 
en waterdichte pager conform de IP67. Dit betekent dat de pager volledig 
stofdicht is en voor langere tijd onder water kan blijven. Voor 
brandweerkorpsen, fotografen en bedrijfsbrandweer is deze pager ideaal!

De pager is zeer robuust en wordt standaard geleverd zonder een 
enkelvoudige lader (u kunt deze optioneel bij bestellen). De lader is 
voorzien van een felle rode LED lamp. Het scherm is zeer duidelijk 
afleesbaar en voorzien van een meerdere achtergrondkleuren. U kunt 
optioneel een enkelvoudige lader of programmeerset bestellen. De 
programmeerset functioneert ook als lader.

De belangrijkste kenmerken zijn:

16 capcodes
3 verschillende lettergrootte
Meerkleuren achtergrond
FlexTime
Capcodes handprogrammeerbaar (wijzigen / (de)activeren)
5 Woordfilters (via programmeerset wijzigen)
Relais op lader (via programmeerset activeren)
Oplaadbaar
Heldere LED op lader
IP67 (Waterdicht en stofdicht)

Capcodes

De P2000 alarmontvanger ontvangt meldingen van de Nederlandse 
hulpdiensten. Het netwerk waar de alarmontvanger naar 'luistert' heet 
P2000, de frequentie van P2000 is 169.6500. Elke blusploeg, ambulance of 
politiedienst heeft een eigen capcode. Dit is een zevencijfer nummer, u kunt 
dit vergelijken met een telefoonnummer. Als een melding verstuurd wordt 
door de de meldkamer reageren alle alarmontvangers die dat nummer in 
het geheugen geprogrammeerd hebben. Het gebruik is legaal en heeft 
geen effect op het netwerk. U betaald geen abonnementskosten of 
licenties. Als de overheid besluit om de berichten te coderen of de codes 
aan te passen kunt u de berichten niet meer ontvangen.

Op de website www.capcodes.nl heeft u een compleet overzicht van alle 
codes.

Handprogrammeerbaar

Via het programmeer menu kunt u vele verschillende instellingen 
aanpassen. Bij de Jupiter Pro kunt u capcodes, tekstlabels, woordfilters en 
geluiden aanpassen.
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USB programmeerset

U kunt los een USB programmeerset aanschaffen. Met de USB 
programmeerset kunt u alles functies in de alarmontvanger aanpassen. U 
kunt de volgende dingen aanpassen:

Capcode (labels) wijzigen
Alarmtoon koppelen aan capcode
Alarmtonen samenstellen
Alarmlengte instellen
Standby tekst instellen
Filterteksten wijzigen (display kleur instelling bij bepaalde woorden 
in bericht)
Gebruikersprofielen en bijbehorende capcodes samenstellen
Activeren van extern relais

Meer met de hand kunnen programmeren?

Kies dan voor de Informer Pro.

Legaal

Het gebruik van een P2000 alarmontvanger is in Nederland legaal.

CTK keuring

De Birdy WF is CTK goedgekeurd door het ministerie van binnenlandse 
zaken. Dit houdt in dat deze officieel gebruikt mag worden door gebruikers 
van C2000, zoals de Nederlandse hulpdiensten.

Video van het product

Lees meer op ons P2000 kennisartikel

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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https://www.firecom.nl/kennisbank/wat-een-p2000-pager/


Extra informatie

Sku Birdy-WF

Categories P2000 (NL hulpdiensten)

Tags Birdy WP

Weight 96

Dimensions 84 × 23 × 63 mm

Merk TPL

Aantal-codes 16

Bluetooth Nee

Display Ja

Explosievrij-atex Nee

Frequentie VHF

Handprogrammeerbaar Ja

Oplaadbaar Ja

Trillen Ja

Waterdicht Ja
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