
SENSIBELL - ETT SÄKERT TRÅDLÖST VARSELSYSTEM
• Bygger på trådlös radioteknik som ger enkel installation
• Systemet kan kompletteras och byggas ut med så många

enheter man önskar
• Modern och sober design som passar i alla typer av miljöer
• Bärbara enheter som lätt kan flyttas dit de för tillfället behövs

bäst
• Enkel programmering/parning av de enheter som ska ingå i sys-

temet
• Säkert system med vidaresändning och kvittens av larmsignaler

mellan enheter
• Enheter som drivs av batteri, varnar vid låg batterispänning.

Gäller alla enheter i systemet

DÖRR-/TRYCKKNAPP
• Enkel installation utan kabeldragning eller håltagning
• Kan placeras på dörrlist eller direkt på dörr
• Väderbeständig, kan placeras både inom- och utomhus
• Kan programmeras att sända till flera mottagare, t.ex.

Multibell, Multiflash och personsökare
• Enkel programmering/parning av dörrknapp och önskade mot-

tagare
• Ljusdiod på tryckknappen bekräftar att dörrsignalen aktiverats
• Strömförsörjs av litiumbatteri med lång livslängd (ca 5 år)
• Vid låg batterispänning sänds en varning till anslutna mot-

tagare

AVLYSSNARE FÖR DÖRR/TELEFON
• Lyssnar av och förmedlar signalering/larm från ljudkällor, t.ex.

från telefoner eller befintliga dörrklockor
• Kan även användas för att förmedla larm från andra

ljudkällor
• Sänder till en eller flera mottagare
• Enkel programmering/ihopkoppling av avlyssnare och mot-

tagare
• Larmar endast vid godkänt ljud (inga fellarm från andra ljud-

källor eller omgivningsljud)
• Enkelt att lägga in nya ljud som godkända ljud
• Ljusindikering vid godkänt ljud och vid kvittering från mot-

tagare
• Drivs med batterier och/eller eliminator. Vid eliminatordrift

fungerar batterierna som backup vid strömavbrott för extra
säkerhet.

• Varningslarm till alla enheter i systemet vid lågt batteri 
(även vid eliminatordrift)

BUTTONMULTISENSOR



PORTABEL MOTTAGARE MED LJUSSIGNALERING
• Mottagare för larm från andra enheter i systemet
• Signalerar med ljusblixtar – lämpligt vid hörselnedsättning eller

för bruk i bullriga miljöer
• Kvitterar också mottagna larm med ljusindikation på motta-

garen
• Sänder larm vidare till ev andra enheter i systemet
• Drivs med batterier och/eller eliminator. Vid eliminatordrift

fungerar batterierna som backup vid strömavbrott för extra
säkerhet.

• Varningslarm till alla enheter i systemet vid lågt batteri (även
vid eliminatordrift)

PORTABEL AKUSTISK SIGNALGIVARE
• Uppmärksamma på att det t.ex. ringer på telefonen eller dörren
• Kan även kopplas ihop med andra typer av larm i systemet t.ex.

brandvarnare, spisvakt etc.
• Högtalaren i Multibellen kan alstra 4 olika ljud som kan

regleras i frekvens och volym
• Lättåtkomlig volymkontroll på fronten
• Ljusindikation som kvittens på mottaget larm
• Mottagaren sänder kvittens tillbaka till larmsändaren för

säkerhet
• Vidarebefordrar larm till ev övriga enheter i systemet
• Drivs med batterier och/eller eliminator. Vid eliminatordrift

fungerar batterierna som backup vid strömavbrott för extra
säkerhet.

• Varningslarm till alla enheter i systemet vid lågt batteri (även
vid eliminatordrift)

• Smidigt format – ta med mottagaren dit den behövs för
stunden (garaget, trädgården, lagret osv)

PORTABEL FICKMOTTAGARE MED VIBRATOR
• Signalerar med vibration, ljudsignal och lysdiod att larm mot-

tagits
• Display på sökaren visar med symboler och/eller text vilken

typ av larm som mottagits
• Knapp för att kvittera/stänga av signalering
• Sänder larm vidare till ev andra enheter i systemet
• Kan fästas i ficka eller bälte med clips
• Levereras med laddningsställ för uppladdning av sökarens

batteri
• Laddningsstället kan anslutas till extra sängvibrator (för larm

under natten när sökaren laddas)
• Sökaren varnar när batterinivån blivit för låg, sänder även

batterivarningen vidare till ev andra enheter i systemet

MULTIBELL MULTIFLASH PERSONSÖKARE


