Transmissores de Longo Alcance Série DXS-LR

Acessórios para Sistemas de Relatório de Emergência Pessoal Linear
Os Transmissores de Longo Alcance Série DXS-LR são os mais modernos em estilo e desempenho da linha completa de
Transmissor de Emergência Pessoal da Linear. Esses designs atualizados e os novos recursos tornam o uso em tempo
integral mais fácil do que nunca.
Os transmissores usam um design de oscilador de cristal que permite maior potência de saída em um design menor,
mais elegante, mais atraente e mais leve. Isso fornece alcance e confiabilidade de transmissão aprimorados, mantendo a
conformidade com os regulamentos da FCC.
Os dispositivos de protocolo DXS são compatíveis com as gerações atuais e futuras de sistemas de painel de alarme e
consoles PERS da Linear.
Características

Transmissor de Pingente de Longo Alcance DXS-LRP
• Design mais leve e atraente no formato de "joia"
• O pingente tem um cordão ajustável com soltura por separação
- Não é necessária montagem
• DXS-LRP (branco) DXS-LRP-BK (preto)

Transmissor de Pulseira de Longo Alcance DXS-LRW
• O transmissor apresenta uma pulseira fina fácil de usar
- Não é necessária montagem
• Os tamanhos de pulseira são ajustáveis de pequeno a grande e são compatíveis com
pulseiras de reposição de relógio de pulso

Transmissor Conversível de Longo Alcance DXS-LRC
• O acabamento em “platina” fornece uma aparência moderna e oferece aos clientes
uma opção de cor opcional para LRP e LRW.
• Pode ser usado como pulseira ou pingente
- Fácil para os assinantes ou familiares montarem

Transmissores de Longo Alcance Série DXS-LR
Recursos Gerais
• Maior potência de saída - (permanece em conformidade com os regulamentos da FCC)
• Melhor alcance e confiabilidade de transmissão
• Bateria de íons de lítio de duração extralonga
• O botão de ativação recuado ajuda a evitar transmissões acidentais
• Resistente a impacto e água (até 30 minutos a uma profundidade de três pés), fornecendo operação sem preocupações para
anos de uso
• Capacidade de supervisão por RF completa (opcional), provedor de alertas de problema em potencial através do relatório de
status e bateria baixa
• Indicador de ativação visual bicolor
• Código do transmissor único impresso em etiquetas e na embalagem para permitir o registro em campo com painéis e consoles compatíveis
Especificações

Pingente de Longo Alcance DXS-LRP
• Dimensões: 1,25” L x 2,0” A x 0,375” P
• Peso: 0,33 oz (9,45 g)
• Cor: Preto ou branco com cordão preto
DXS-LRP

• Número do pedido: SST00122 (Branco)

DXS-LRP-BK

SST00126 (Preto)

Relógio de pulso de Longo Alcance DXS-LRW
• Dimensões:
Transmissor: 1,125” L x 1,7” A x 0,375” P
Pulseira ajustável: 6,25”a 8,25” de comprimento
• Peso: 9,64 g (9,65 g)
• Usa pinos de pulseira de relógio padrão de 18 mm

DXS-LRW

• Cor: Preto com pulseira preta
• Número do pedido: SST00123

Transmissor Conversível de Longo Alcance DXS-LRC
• Dimensões:
Transmissor 1,3” L x 1,8” A x 0,375” P
• Peso:

0,45 oz (12,6 g) na configuração de pingente
DXS-LRC

0,38 oz (10,8 g) na configuração de pulseira
• Número do pedido: SST00124

Especificações Compartilhadas
Frequência de RF: 315 MHz
Vida útil da bateria: até 4,7 anos
Pinos de pulseira de relógio padrão de 18 mm (LRW e LRC)
Pulseira ajustável: 6,00” a 8,25” de comprimento (LRW e LRC)
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