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De PS74 en PS75 zijn zenders die een alarm 
samen met plaatsbepaling uitzenden. De zenders 
worden telkens geactiveerd nabij een plaats
bepaling indicator. Vervolgens wordt de positie 
doorgegeven. De indicatoren kunnen naar wens 
geplaatst worden, bijvoorbeeld bij een gangeind, 
buitendeur of lift. 

Afhankelijk van de drager kunnen meer of minder be-
voegdheden gegeven worden, zoals een deur sluiten 
wanneer men bij een buitendeur komt, voor iemand 
die de neiging heeft om weg te lopen.

De zender wordt gebruikt om mensen die gedesori-
enteerd kunnen raken of vergeetachtig zijn, snel en 
eenvoudig te kunnen lokaliseren. Daarbij wordt opti-
male vrijheid geboden, binnen de mogelijkheden van 
de drager.
 
Wanneer een positieindicator wordt gepasseerd die 
actief gemaakt is, wordt een alarm verstuurd. 

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
Freq. PS74: 432-470 MHz
Freq. PS75: 869 MHz
Kleur:  Lichtgrijs
Wordt geleverd met:  
• Katoenen ketting met breeksluiting
• Elastische polsband
• Ring voor ketting en clips - lichtgrijs
• Ring voor polsband - lichtgrijs

Artikelnummer:
JENPS74 ID badge UHF met positie
JENPS75 ID badge UHF met positie

PS74/75 mini alarmzender met PoSitionering
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