Daitem trådløst dørtelefonanlæg

Daitem 1-bruger kit giver frihed
Nyt trådløst koncept
Daitem trådløst dørtelefonanlæg
er bygget på et nyt koncept,
som kombinerer BUS- og radioteknologi. Dørstationen kables
til styreenheden, og hustelefonerne kobles trådløst til systemet
via trådløs teknologi. Det nye
koncept giver bedre muligheder, flere funktioner og mange
fordele.

Frihed og funktionalitet
Håndsættet kan frit tages med i
haven, i soveværelset, på lageret
eller rundt i kontormiljøet. LCD
displayet øger komforten og sikkerheden for brugerne, da det
er muligt at følge dørstationens
funktioner og status. Den fleksible opbygning og de mange
funktioner betyder, at det trådløse dørtelefonanlæg fra Daitem
er ideelt til mange forskellige
behov. Den trådløse teknologi
betyder øget fleksibilitet og minimal kabling. Det giver en stor
fordel ved installation, særligt
hvor kabling er problematisk
eller umulig. Resultatet er en
hurtig installation og et brugervenligt system.

Funktioner og fordele
• Ingen kabler, som skæmmer entre og indgang
• Ubegrænset antal håndsæt per bruger
• Valgfri placering af basen/lader til hustelefo
nen
• LCD display i det mobile håndsæt, hvor status
på funktionerne vises
• 3 valgfri ringetoner
• Natafbryder
• Medhørsspærre
• Op til 4 års drift på batterier (4 stk. LR20)
• Mulighed for at forbinde dørstationen til en
230V permanent strømforsyning
Daitem 1-bruger kit fås som standard med en
dørstation med et ringetryk, styreenhed/sender samt en hustelefon.

NYHED - nu med kodelås og proxlæser

Til venstre ses D5731
med proxbrik

En ny udgave af 1-bruger kittet fås med en
dørstation med et ringetryk, kodelås, proxlæser
med en proxtag og styreenhed/sender samt en
hustelefon.
DIMENSIONER

Moderne design og praktisk
materialevalg
Daitem dørstationen er i et flot
design med vandalsikret front.
Det gør dørstationen modstandsdygtig overfor skader og
skrammer. Systemet har en rækkevidde på 400 m i fri luft.

Ovenfor ses håndsættet D5131 og dørstationen D5601

Højde
Bredde
Dybde
Antal brugere
Materialer

Håndsæt D5131

Dørstation u. kodelås og
proxlæser D5601

Dørstation m. kodelås og
proxlæser D5731

255 mm m. antenne
60 mm
23 mm
1

160mm
145 mm
23 mm
1

232 mm
145 mm
23 mm
1

Plast

Beskyttelseskappe i alumi- Beskyttelseskappe i aluminium. Kerne i helstøbt plast nium. Kerne i helstøbt plast
med en IP på 54
med en IP på 54

Temperatur
Kodelås
Antal koder
Proxlæser
Antal brik per kit

- 200 C til 500 C
-

- 200 C til 500 C
nej
nej
-

- 200 C til 500 C
ja
2
ja
1

Max antal brikker
per ringetryk

-

-
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