
Voor- & nadelen

    GSM module

    32 codes

    64 profielen

Geleverd met

     Alarmontvanger

     Batterij

     Verkorte handleiding

     Kleine riemclip

     Laadkabel

Swissphone RES.Q XSII

Deze oplaadbare Swissphone RESQ XSII Flex pager is CTK gekeurd en 
kan gebruikt worden voor alarmering van brandweer, ambulance, politie en 
KNRM. De alarmontvanger is klein, oplaadbaar en heeft 32 capcode 
plaatsen beschikbaar.

De alarmontvanger wordt standaard met een laadkabel geleverd en is 
voorzien van een SIM kaart voor het versturen en ontvangen van berichten. 
De alarmontvanger heeft 64 profielen om snel en eenvoudig capcodes aan- 
en uit te zetten. Deze functie is met geschikt voor piketfunctionarissen.

De belangrijkste kenmerken van de Swissphone 
RESQ Flex

32 codes
64 profielen
RSSI indicator
5 regel display
88 dB @ 30 cm
Helder display
Zeer sterke trilmotor
GSM module
Koppeling met BrandweerRooster of ander beschikbaarheidspakket
Optioneel voor meerprijs: GPS

Beschikbaarheid en opkomstbevestiging op de 
Swissphone RESQ FLEX

De meest unieke functie aan deze alarmontvanger is de mogelijkheid om 
vooraf, maar ook na een melding direct een terugkoppeling te geven over 
uw status. Na het ontvangen van een bericht kunt u direct aangeven of u 
'opkomt/afwijst'. Op deze manier krijgt de melding direct een bericht van 
eventuele onderbezetting.

De Swissphone RES.Q koppelt op dit moment met de volgende twee 
roosterpakketten:

http://www.brandweerrooster.nl
http://www.wiib.nl

De alarmontvanger kan voorzien worden van een SIM kaart zodat de 
alarmontvanger berichten kan versturen en ontvangen naar een 
roosterpakket. De volgende functies zijn hierdoor beschikbaar:
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10 seconden eerder alarmeren met GMS broker
dooralarmeren naar personeel wat niet beschikbaar staat
Aan/afmelden via alarmontvanger
Locatie zichtbaar na alarmering

Huren van de alarmontvanger

Het is mogelijk om een korps uit te rusten met Swissphone pagers in de 
vorm van een eenmalige investering. Het is echter ook mogelijk om de 
pagers te huren voor een bepaalde periode. Vraag ons naar de kosten.

Verkoop aan particulieren

Deze alarmontvanger wordt niet aan particulieren verkocht. Aanschaf is 
alleen mogelijk door professionele hulpdiensten.

Download de productfolder

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/wp-content/uploads/2018/10/Flyer-Swissphone.pdf


Extra informatie

Sku 0888930

Categories Swissphone, P2000 (NL hulpdiensten)

Tags RESQ

Weight 110

Dimensions 80 × 53 × 24 mm

Merk Swissphone

Aantal-codes 32

Bluetooth Nee

Display Ja

Explosievrij-atex Nee

Frequentie VHF

Handprogrammeerbaar Nee

Oplaadbaar Ja

Trillen Ja

Waterdicht Nee

Protocol GSM
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