
Man-down alarmontvangers

De Birdy Slim POCSAG alarmontvanger is gemaakt voor gebruik in 
omgevingen waar een elegante en lichtgewicht alarmontvanger gewenst is. 
De alarmontvanger heeft een modern uiterlijk en ligt prettig in de hand. De 
alarmontvanger is volledig waterdicht conform IP67 eisen en is voorzien 
van een groot en helder kleurenscherm.

De Birdy Slim alarmontvanger is voorzien van de laatste innovatieve 
functies. Denk hierbij aan een zaklamp, accelerometer, RFID tag en 
mandown detector

Het formaat van de Birdy Slim alarmontvanger is vergelijkbaar aan een 
mobiele telefoon waardoor hij eenvoudig gedragen kan worden via de 
meegeleverde riemclip.

Kenmerk van deze set

De twee Birdy alarmontvangers binnen deze set worden op elkaar 
geprogrammeerd en kunnen binnen een afstand van ca 50 meter berichten 
naar elkaar versturen. Op beide alarmontvangers activeren we de 
mandown functie zodat de andere alarmontvanger gewaarschuwd wordt bij 
een calamiteit. Heeft u twee medewerkers die vlak bij elkaar werken, maar 
er bijvoorbeeld een muur tussen staat? Dit is de oplossing!

Belangrijkste functies

128 oproepcodes
Piepen en trillen
21 oproeptonen
Oplaadbaar
Flitslicht
Laag batterij waarschuwing
LCD kleurendisplay
Accelerometer voor mandown en no-movenent
Gewicht: 90 gram
Optioneel zendgedeelte voor versturen van een bericht naar andere 
alarmontvangers
Koppelbare laders
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Extra informatie

Sku BUNDLE-SLIM

Categories Pager of Pieper, Alle zenders en ontvangers, Draagbare noodknoppen, Man down systeem

Weight 90

Dimensions 97 x 16 x 54 mm

Explosievrij-atex Nee

Frequentie UHF, VHF

Merk TPL

Oplaadbaar Ja

Protocol POCSAG

Trillen Ja

Type-accu Lithium-Ionide

Waterdicht Ja

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Voor 17:00 besteld morgen in huis

 Eigen 24/7 serviceteam

 Officieel Motorola partner

 Advies & meting op locatie

 Op rekening bestellen
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