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BZ40

Bezdrátový zvonek

obj.č. 1140

Bezdrátový zvonek s moderním designem přijímače, navržený návrhářským
studiem. Nejmenší svými rozměry, ale přesto s kvalitním zvukem.
KLASIK

36

Melodií
230 V AC

25m

Ukázka melodií

180m

ASK

Baterie CR2032
součást balení

IP64

Bezdrátový zvonek pro váš dům, byt nebo kancelář. BZ40 je určen pro kratší až střední vzdálenosti.
Zvonek je z výroby plně připraven k použití, stačí jen zasunout přijímač do zásuvky a u vysílače
vytáhnout izolační papírek od dodávané baterie.
Díky modernímu designu nezabírá zbytečné místo v zásuvce pro další spotřebič.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.
VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
MADE IN CZECH REPUBLIC

Spolehlivý i přes zeď

Bezdrátový zvonek BZ40 je snadný na instalaci. Stačí základovou jednotku zasunout do elektrické zásuvky 230 V AC a vysílač
(tlačítko) připevnit pomocí oboustranné lepící pásky na vhodné místo. A pak již jen stačí si vybrat zvuk melodie a nastavit
hlasitost.

Nepotřebujete vodiče

Zapomněl Vám elektrikář položit vodiče pro zvonek? Pro bezdrátový
zvonek BZ40 žádný problém. Radiové vlny pronikají i přes zeď.

Změna melodie

až 36 Melodií

Můžete si vybrat z 36 různých melodií, která Vám bude vyhovovat. Hlasitost se
volí ve 4 úrovních s maximem až 90 dB.

Regulace hlasitosti

Úsporný provoz

Nejen tlačítko je navrženo ekonomicky a ekologicky. I přijímač se vyznačuje
ekonomickým provozem a to spotřebou v pohotovostním stavu cca 0,1 W.
Roční spotřeba kolem 1 kWh tj. cca 6 Kč za roční provoz.

Moderní design

Přijímač je navržen tak, že nezabírá další místo v zásuvce. Jednoduše
můžete připojit vaše další zařízení.

Technické parametry přijímače:
Napájení

Možnost dokoupení:

230 V / 50 Hz

Spotřeba

< 0,2 W

Dosah na volné ploše

až 180 m

Dosah v zástavbě

až 25 m

Citlivost

-95 dBm

Typ kódování

Kryt KBT
obj.č. 0200

ASK - 433,92 MHz

Typ zvuku

36 melodií

Stupeň krytí

IP20

Barva

Bílá

Technické parametry vysílače:
Napájení

baterie CR2032 (součást balení)

Pb

Frekvence

433,92 MHz

v souladu s RoHS

Stupeň krytí
Pracovní teplota

IP64
-20 až 50 °C
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