N
K
IN2
V 01
O 2

BZ900

VÍCENÁSOBNÁ TLAČÍTKA
K BEZDRÁTOVÝM ZVONKŮM

A

Vícenásobná zvonková tlačítka BZ920 a BZ940 rozšiřují řadu bezdrátových
zvonků s obousměrnou komunikací. Vynikají svou vysokou spolehlivostí,
životností a dlouhým komunikačním dosahem. Uplatnění najdou tam, kde
potřebujeme elegantně vyřešit zvonky a nechceme mít více různých tlačítek.
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VÁŠ ZVONEK JE VAŠE VIZITKA

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.
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BZ900 VÍCENÁSOBNÁ TLAČÍTKA
K BEZDRÁTOVÝM ZVONKŮM
Vícenásobná zvonková tlačítka BZ920 a BZ940 slouží k ovládání přijímačů zvonků řady BZ900. Speciální
FSK komunikace s obousměrným provozem zaručuje jeden z největších dosahů, jaký lze u tohoto typu zařízení
dosáhnout. Na volné ploše je dosah až do vzdálenosti 300m, v budovách jsou to desítky metrů. V případě
potřeby lze dosah prodloužit pomocí prvku BZ903 (opakovač signálu). Tento prvek monitoruje danou radiovou
frekvenci, a pokud zjistí, že přijímač nezazvonil, pošle mu opakovaně zesílený signál.
Obousměrná komunikace funguje tak, že přijímač dostane povel k zazvonění a pošle zpět potvrzovací hlášení.
Poté se na zvonkovém tlačítku rozsvítí červená LED a návštěva je tak informována, že zvonek opravdu funguje.

Ovládání jednoho přijímače
čtyřtlačítkem

Ovládání aŽ ČTYŘ PŘIJÍMAČŮ

V tomto případě může mít každý člen domácnosti
přiřazen jeden zvuk ke svému tlačítku. I na jednom
přijímači tak poznáte, kdo má návštěvu.

Vysílač může nezávisle obsluhovat až čtyři přijímače,
kdy každý může vydávat jiný zvuk.

Ovládání až 4 přijímačů s použitím opakovače signálu:
BZ901
BZ902
BZ904

BZ901
BZ902
BZ904

BZ901
BZ902
BZ904

BZ901
BZ902
BZ904
BZ903

BZ940

V případě, kdy některý z přijímačů je ve velké vzdálenosti od tlačítek, můžeme do systému vložit opakovač
(repeater) signálu.
Číselné značení výrobků:

BZ9 X X
označení skupiny
výrobků

typ
typ
vysílače přijímače

Váš dodavatel:

