
MISTRAL 600

O carrilhão por rádio de luxo com uma gama alargada. Satisfaz os requisitos
mais exigentes de funcionalidade e design.

Funções

� 17 agradáveis melodias polifónicas (incluindo toque militar, sinos de West-
minster, clássico, flauta de Pã, timbale, xilofone, precursão)

� Selecção fácil de melodias e iluminação com dois LEDs alternantes brancos
ultra brilhantes. Sistema easyTIP

� Função de alarme com toque de chamada de emergência DIN para situa-
ções especiais

� Multiplicação do alcance: pode ser conseguido o alcance pretendido li-
gando diversas combinações de transmissor/receptor

� Botão de transmissão combinada à prova de água (IP54) com placa gravável
e LED indicador de transmissão

� 20 sinais diferentes de chamada para um óptimo controlo de acessos,
podem ser memorizados transmissores até um máx. de 20

Especificações técnicas

� Alcance de acordo com a combinação do transmissor 500 m (com o trans-
missor PSE 04.0) ou 250 m (com o transmissor SE 03.0), frequência de trans-
missão 868,35 MHz

� O alcance pode ser significativamente reduzido pela presença de paredes,
portas, peças de metal, etc.

� Sempre que necessário utilize a multiplicação de alcance através da insta-
lação de mais equipamentos de rádio

� Volume máx. 83 dB(A), indefinidamente ajustável
� Dimensões: receptor: 180 x 140 x 50 mm, transmissor 36 x 100 x 17 mm

Fiabilidade total

� Estabilização com cristal para alcance 500 m/250 m
� Nova frequência de 868,35 MHz para funcionamento sem interferências
� Tecnologia de transmissão MELEXIS
� Indicador de bateria fraca

Funcionamento adaptado a todas as necessidades

� Melodias polifónicas e iluminação com LEDs super brilhantes
� Ideal para pessoas com dificuldades de audição
� Função de alarme para situações especiais
� Função silêncio com controlo óptico

A solução em rede

� Multiplicação do sinal para alcance ilimitado
� 20 sinais de chamada diferentes
� Combinações transmissor/receptor flexíveis e design personalizado
� 12 tampas substituíveis fornecidas
� Pode utilizar os seus próprios desenhos (modelo no manual de funciona-

mento)

Modelo Nº encomenda Descrição

MISTRAL 600 43400 Carrilhão por rádio
• Inclui transmissor Mistral SE03.0-s

(antracite) e 250 m de alcance
•Transmissor com pilhas
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