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Bärbara sändare
Den överlägsna räckvidden och tillförlitligheten hos Inovonics trådlösa,
bärbara sändare EchoStream innebär att det praktiskt taget inte finns
några begränsningar för dess applikationer. De kan bäras runt halsen, i
bältet, med armband eller till och med fast monterade i installationer av
varierande slag. Även vattentäta modeller finns för leverans. Alla sändarna
arbetar med Inovonics EchoStream radioteknik. Alla modeller finns i
versioner som aktiveras med en eller två knappar.

ES1223S Sändare med en aktiveringsknapp 
Vattentät
Denna vattentäta sändare, som aktiveras med en enda knapp, 
är den minsta, lättaste och mest allsidiga sändaren i program-
met. Med en vikt på 40 gram levereras 
sändaren både med halsrem och bältes-
fäste, vilket gör det enkelt för användaren 
att anpassa den till önskat användnings-
sätt. Den aktiveras genom att knappen 
hålls intryckt i en sekund och är lämplig 
för situationer där assistans behövs. Som 
alla bärbara sändare från Inovonics är 
radiokommunikationen helt övervakad för 
hög säkerhet. Denna sändare kan även 
förses med ett armband.

ES1223D Sändare med en aktiveringsknapp 
Vattentät
Denna sändare liknar ES1223S men är avsedd för väktare, bank-
personal och butiksanställda som behöver det skydd sändaren 
kan erbjuda. Genom att sändaren aktiveras genom intryckning 
av två knappar undviks oavsiktlig aktive-
ring. Båda knapparna måste tryckas in 
samtidigt för att larm skall utlösas. Den 
dämpade lysdiodsindikeringen innebär att 
aktiverat larm inte uppmärksammas
av andra i en hotsituation. Denna sändare 
levereras i svart och innehåller ett enkelt 
utbytbart 3Vbatteri. Den levereras med 
samma tillbehör som ES1223S. Även denna 
sändare kan förses med ett armband.

ES1235S Sändare med bältesfäste och en
aktiveringsknapp
Denna bärbara sändare aktiveras med en 
enda knapptryckning. En lysdiod blinkar 
vid varje sändning, inklusive övervaknings-
signal, så att användare kan se att enheten 
fungerar. Sändaren kan även enkelt monte-
ras fast på lämplig plats. Den innehåller ett 
3 V litiumbatteri och kapslingen består av 
svart plast.

ES1235D Sändare med bältesfäste och två
aktiveringsknappar
Samma som ES1235S men försedd med två 
knappar för att minska risken för oavsiktlig 
aktivering. Båda knapparna måste tryckas 
in samtidigt för att larm skall utlösas.
Sändaren innehåller ett 3 V litiumbatteri och 
kapslingen består av svart plast.

Modell   Vikt               Mått             Batteri1   Batteriets     Radiofrekvens 
          Livslängd**  

ES1235D  60 gram  76 x 41 x 25 mm  3V Litium 0,8A  3-5 år     868, 900MHz

ES1223S  40 gram  56 x 48 x 18 mm  3V Litium 0,8A  1-2 år     868, 900MHz

ES1223D  40 gram  56 x 48 x 18 mm  3V Litium 0,8A  1-2 år     868, 900MHz

ES1235S  60 gram  76 x 41 x 25 mm  3V Litium 0,8A  3-5 år     868, 900MHz
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