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De MIP74 en MIP 74 zijn sterke, niet opvallende 
UHF zenders die onder andere kunnen worden 
gebruikt voor stafbeveiliging, draadloze zuster-
oproep en andere oproepen. 

Het alarm wordt geactiveerd door op de knop te  
drukken. Bij alarm wordt een ID alarm met positionering 
verzonden.

Aanvullende mogelijkheden:
Als de zender drie keer binnen 0,8 tot 1,3 seconden 
wordt ingedrukt, wordt een 3P alarm geactiveerd. 

Door de alarmzender gedurende circa 4 seconden in 
te drukken wordt een lang-druk signaal verzonden. 

Deze functies kunnen worden gebruikt voor een 
alarmmelding met een andere prioriteit of om het 
alarm te resetten. 

De MIP74/75 is een mini UHF zender die gebruikt 
wordt in ConDigi TeleVagt systemen.

De batterij wordt op drie manieren gecontroleerd:
1.  De batterij wordt bij elke activiteit van de zender 

getest. Als de batterij bijna leeg is, geeft hij dat 
door aan de ontvanger. 

2.  De zender voert een actieve batterijtest uit na x 
uur. Als de zender gebruikt wordt, wordt de timer 
gereset na iedere zending.

3.  Een ‘actief’ signaal wordt verzonden na x uur om 
de ontvanger duidelijk te maken dat de zender 
actief is. Als de zender gebruikt wordt, wordt de 
timer gereset na iedere zending. 

(x kan zijn: 1, 6, 12, 24, 48 of 96 uur)

Technische gegevens:
Afmeting: diam. 43 mm, dikte 12 mm 
Gewicht:  15 gram incl. batterijen
Bereik:    300 meter buiten en 40-60 meter  

in gebouwen
Freq. MIP74: 432-470 MHz
Freq. MIP75: 869 MHz
Kleur:  Rood en lichtgrijs
Wordt geleverd met:
• Katoenen ketting met breeksluiting
• Elastische polsband
• Ring voor ketting en clips - rood
• Ring voor polsband - rood

Artikelnummer:
JEN-MIP74  Mini alarmzender MIP74 met ID en 

positie
JEN-MIP75  Mini alarmzender MIP75 met ID en 

positie
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