
De leider in commerciële draadloze toepassingen

Technische Gegevens

Paniekknop Zenders
De Inovonics paniekknoppen zijn gebaseerd op de geavanceerde 
EchoStream communicatietechnologieën en bieden eersteklas 
prestaties en betrouwbaarheid voor een breed scala van woon- en 
werktoepassingen. De veelzijdige paniekknoppen kunnen worden 
gedragen om de hals, om de pols, op de riem, of kunnen worden 
bevestigd in een vaste lokatie. 

De paniekknop zenders bieden een supervisie mogelijkheid wat de 
betrouwbaarheid ten goede komt en zijn leverbaar als een enkele- of 
dubbele-knops versie. Een 3V lithium batterij is inbegrepen.

Waarom Inovonics wireless het beste is
Het commerciële mesh netwerk van Inovonics is speciaal ontwikkeld 
voor de meest uiteenlopende commerciële applicaties. Het mesh netwerk 
biedt eersteklas prestaties, betrouwbaarheid, en rendabiliteit en is als 
zodanig een oplossing voor nagenoeg iedere bedrijfstoepassing. De 
synthese van de nieuwste technologieën stellen de norm voor prestaties 
en betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid
De geavanceerde communicatietechnologieën van de Inovonics 868 
MHz radio, waaronder het gebruik van meerdere frequenties en 
kanalen en de nieuwste coderingsmogelijkheden van de signalen 
en ontvangstbeveiliging, zorgen voor eersteklas prestaties en 
betrouwbaarheid en garanderen een toekomstbestendige technologie.

Flexibiliteit
De fl exibiliteit van draadloze toepassingen is een noodzaak voor de 
werktoepassingen van vandaag en morgen. Het EchoStream commerciële 
mesh netwerk confi gureert zichzelf en is ideaal voor alle bedrijfssituaties 
waar omstandigheden zich dagelijks kunnen wijzigen. Wijzigingen van 
ruimtes, gebruikers, processen, kunnen, door het modulaire ontwerp 
van het EchoStream Commerciële Mesh netwerk, probleemloos worden 
aangepakt.

Schaalbaarheid
De backbone van het EchoStream Commerciële Mesh netwerk wordt 
gevormd door de repeaters die door hun modulaire toepasbaarheid 
en automatische instellingsmogelijkheden zorgen voor een 
breed toepassingsgebied variërende van kleine- en middelgrote 
ondernemingen tot volledige beveiliging van grote bedrijfsterreinen.
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EE1223S – Waterbestendige paniekknop zender, enkele knop        

De EE1223S is de kleinste en meest veelzijdige  enkele knop 
waterbestendige paniekzender.  De EE1223S weegt minder dan 
40 gram en is daarmee de lichtste in de product familie. De 
paniekknop wordt geleverd met een halsketting en riem clip.  
De EE123S is ontworpen met een lange levensduur en  is als 
dusdaning uitermate geschikt voor “assisted living” door middel 
van het robuuste en duurzame compacte ontwerp en de signaal 
transmissie activatie van slechts een seconde. Alle Inovonics 
paniekknop zenders bieden een supervisie mogelijkheid.  

EE1233S – Paniekknop Zender, Enkele Knop

De EE1233S biedt een doordacht ontwerp en wordt eenvoudig 
bedient door middel van een enkele knop. De LED knippert bij elke 
signaal transmissie, inclusief de supervisie, zodat de gebruiker 
weet dat de paniekknop operationeel is. Supervisie voor de 
paniekknop wordt aanbevolen. De EE1233S wordt geleverd met 
een halsketting maar kan ook eenvouding worden bevestigd in een 
vaste lokatie. 

EE1233D – Paniekknop Zender, Dubbele Knop

De EE1233D heeft de gelijke functionaliteit als de EE1233S maar 
maakt gebruik van twee knoppen om een toevallige paniek 
actievering te verminderen. Beide knoppen moeten tegelijkertijd 
worden ingedrukt om een alarm transmissie te kunnen genereren. 

 
EE1236D* - Paniekknop Zender met een riem clip, Dubbele Knop , 
Drie Condities

De  EE1236D paniekknop zender heeft twee knoppen die 
gezamelijk drie afzonderlijke voorwaarden kunnen genereren. Elke 
afzonderlijke knop genereert twee van de voorwaarden, terwijl 
het indrukken van beide knoppen tegelijkertijd voor de derde 
voorwaarde zorgt. 

Paniekknop Zender Accessoiries

Model  Frequentie Afmetingen Batterij Stroomverbruik

EE1223S 868MHz 56x48x18mm BAT609 1-2 jaren

EE1223D 868MHz 56x48x18mm BAT609 1-2 jaren

EE1233S 868MHz 76x41x18mm BAT608 3-5 jaren

EE1233D 868MHz 76x41x18mm BAT608 3-5 jaren

EE1235S 868MHz 76x41x25mm BAT608 3-5 jaren

EE1235D 868MHz 76x41x25mm BAT608 3-5 jaren

EE1236D 868MHz 76x41x25mm BAT608 3-5 jaren

EE1238D 868MHz 76x41x25mm BAT608 3-5 jaren

EE1223D – Waterbestendige Paniekknop Zender met een dubbele 
knop

De EE1223D biedt de gelijke funtionaliteit als de EE1223S maar 
is ontwerpen voor de meest veeleisende zakelijke toepassingen 
waaronder het gebruik door bank- en winkel personeel en 
patrouillerende wachten. Het gebruik van de twee knoppen 
minimaliseert een toevallige paniek actievering. Beide knoppen 
moeten tegelijkertijd worden ingedrukt om een alarmtransmissie 
te genereren. In het geval van een alarm vermindert de lichtsterkte 
van de LED. De EE1223D heeft dezelfde accessories als de EE1223S. 
Een polsband is als een optie leverbaar. 

EE1235S – Paniekknop Zender met een Riem Clip, Enkele Knop

De EE1235S heeft een logisch ontwerp en wordt eenvoudig bedient 
door middel van een enkele knop. De LED knippert bij elke signaal 
transmissie, inclusief supervisie, zodat de gebruiker weet dat 
de paniekknop operationeel is. De paniekknop wordt standaard 
geleverd met een riem clip die omgezet kan worden in een vaste 
riem constructie. De EE1235S kan ook eenvoudig worden bevestigd 
in een vaste lokatie. 

EE1235D – Paniekknop Zender met een Riem Clip, Dubbele Knop

De Ee1235D heeft de gelijke functionaliteit als de EE1235S maar 
beschikt over twee knoppen om een toevallige paniek activering/
transmissie te verminderen. Beide knoppen moeten tegelijkertijd 
worden ingedrukt om een alarm transmissie te kunnen genereren. 

EE1238D* - Paniekknop Zender met een Riem Clip, Dubbele Knop, 
Dubbele Condities

De EE1238D paniekknop zender heeft twee knoppen die gezamelijk 
ook twee voorwaarden kunnen genereren. Elke afzonderlijke knop 
genereert de eerste voorwaarde terwijl het tegelijkertijd indrukken 
van beide knoppen de derde voorwaarde genereert.

Waarom supervisie voor paniekknoppen zo belangrijk is?

De meeste installateurs geven de voorkeur aan de installatie van draadloze zenders met een automatische supervisie mogelijkheid 
maar zijn van mening dat deze mogelijkheid niet op de paniekknop zenders  van toepassing is omdat deze buiten het gebouw worden 
genomen. Inovonics is van mening dat alle draadloze zenders, inclusief de paniekknoppen, voordeel kunnen hebben van de supervisie 
mogelijkheid. Het gebruik van de supervisie mogelijkheid beschermt tegen signaal verlies zoals dat veroorzaakt kan worden door het 
herhaaldelijk laten vallen van de paniekknop, de invloed van zeer hoge of lage temperaturen, water, of soortgelijke gebeurtenissen. 
Supervisie van de paniekknoppen hoeft niet te leiden tot een hogere belasting van het controle paneel. Er zijn verschillende manieren die 
een balans bieden tussen veiligheid, aansprakelijkheid en de applicatie. 

Pendant transmitter accessories

Onderdeel# Omschrijving

ACC603L Op leer lijkende hals ketting

ACC603M Metalen hals ketting

ACC603P Plastic Hals Ketting

ACC605-BK Vervanging Riem Clip 

ACC621 EE1223D/S Behuizingsschroef

ACC623A EE1223D/S Accessoires

ACC623L/S EE1223D/S Polsband

ACC623L/S BULK 50 EE1223D/S Polsbanden

Regelgeving en Normen. EE1223D, EE1233D, EE1235D, E1235D en EE1238D: EN50131 Beveiligingsklass 2; EN50130 Milieuklass II
Bezoek www.inovonics.com voor meer informatie aangaande de geldende regelgeving en normen.

• Vereist het gebruik van een seriele ontvanger of netwerk coordinator en applicatie voor het gebruik van geavanceerde functionaliteit
• Bedrijfstemperatuur: 0 – 60°C, tot 90% luchtvochtigheid (niet-condenserend)
• Behalve wanneer anders aangegeven, het gemiddelde stroomverbruik is gebaseerd op een continue controle van de radioverbinding volgens de aanbevolen instellingen
• Niet all batterij merken zijn hetzelfde. Maak alleen gebruik van de aanbevolen batterij types waarnder Sanyo of Panasonic CR2
• De afstand en prestaties van draadloze producten zijn afhankelijk van de omgeving waarin deze functioneren
• Specifi cations kunnen wijzigen zonder voorafgaande melding


