
Professioneler, betrouwbaarder, 
optimale functionaliteit
Altijd als je denkt dat het niet beter kan, word je verrast door het optimale! 

De LX7 pager staat voor optimaal gebruiksgemak en betrouwbaarheid en 

ze zijn zeker niet kieskeurig wat betreft hun netwerkwensen. Bovendien 

functioneren ze volledig naar úw behoefte! Robuust, waterdicht, 

perfect en probleemloos draagbaar d.m.v. een uniek clipholster, met 

een magnetisch (Multi)laadcontact en een draaibaar display in diverse 

lettergroottes. Het zijn maar een paar opvallende kenmerken van dit 

unieke apparaat. Ze bieden een betrouwbare manier om ultrasnel 

berichten en alarmsignalen bij mobiele gebruikers te krijgen - zowel 

zenden en ontvangen via GPS, WLAN en GSM. 

LX7 - Professionele en  
veelzijdige digitale pager

�  Draadloze alarmering en sms-meldingen 

met geluid, licht, kleur, trillingen

�  Geschikt voor personeel van beveiligings–

diensten, transport- en nutsvoorzieningen, 

veiligheidssector, gezondheidszorg, 

overheid, bedrijfsleven en industrie

�  Hoge bedrijfszekerheid
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Kenmerken
� IP67 - Robuust en 100% waterdicht
�  Hoge ontvangstgevoeligheid en 

selectiviteit
�  64 POCSAG RIC’s voor 

gebruikersprofiel / 16 
gebruikersprofielen

�  Uiterst compact, ergonomisch en 
comfortabel

�  Groot helder grafisch display met 
hoge resolutie

�  Aanpasbare tekstgrootte voor 
betere leesbaarheid

� RGB-achtergrondverlichting
�  Professioneel hoog en duidelijk 

alarmgeluidsniveau
�  Magnetische connector voor laden 

en data

Standaard pakketinhoud
� LX7 pager
� Li-Ion oplaadbare batterij
� USB-oplaadkabel
� Handleiding

Accessoires
�  Reis-, desktop enkele en meerdere 

laders
�  Desktop docking station met 

externe antenne, relais output 
connector, alarm-geactiveerde  
USB output

� Programmeerkit

Opties 
� Alarmknop bovenaan
� Inductieve bakendetector
� Man-down sensor
� GPS-ontvanger
� Bluetooth, Wifi, GSM
�  mp3-decoder voor aangepaste 

spraakaankondigingen & alarm

Technische data
�  POCSAG Frequentiebereik:  

VHF 143 ... 158, 158 ... 174 MHz,  
UHF 442 ... 470 MHz

�  Gevoeligheid, door het lichaam 
gedragen | 2,0 / 2,5 / 3,2 μV / m 
(512/1200/2400 Baud)

�  RF-kanalen: 4 per gebruikersprofiel 
(scanmodus)

� POCSAG: 512, 1200, 2400 Baud
�  Gebruikersprofielen: 16, door de 

gebruiker toegewezen RIC’s
�  Adressering: 64 RIC’s met elk 4 

sub-adressen, frame onafhankelijk, 
met programmeerbare RIC-
alias (32 tekens en toegewezen 
waarschuwingsgeluidspatroon) 

�  Alert: luid hoorbare waarschuwing, 
prioriteitswaarschuwing, 
vibratiemodus

�  Inkomend berichten |- Maximaal 
100, FIFO

�  Display: volledig grafische, 
roteerbare weergave, 3 letter– 
groottes,> 200 tekens / pagina

�  Batterij | Li-Ion oplaadbare batterij, 
standaard Oelmann Viper type

�  Afmetingen: 80 x 54 x 18 mm /  
80g met batterij

�  Omgeving: −10 tot + 55 ° C / IP67
�  Gegarandeerd 24 uur stand-by tijd

Kenmerken LX7 Multi-lader 
�  Multi-unit oplader met magnetische 

laadcontacten
�  Eenvoudig plaatsen en verwijderen van de 

pieper, met of zonder holster
�  Laadbewerkingen zijn onafhankelijk per 

pager
�  Indicatie van de oplaadmodus op de 

pieper zelf
�  Geïntegreerde bewaking van 

stroomstoringsalarmen relais uit contacten
�  Desk- of wandmontage, verticaal of 

horizontaal
�  Hoogwaardig lichtgewicht stevig metalen 

behuizing
�  Industriële kabelconnectoren met 

schroefbevestiging van draden
�  Automatische “Stilte in oplader” LX7 pager-

modus, programmeerbaar

Opties
�  Externe netvoeding
�  Reserve connectoren
�  Beugelset voor muurbevestiging 

Technische data
�  Laadrek voor 5 pagers

�   Voedingsspanning: 12 tot 30VDC, 2A max

�  Relais uit storingcontacten t.b.v. NC of NO 
kabelbewaking

�  Operationele omgevingstemperatuur:  
−10 tot +55°C

�  Afmeting: 225 x 110 x 47 mm

�  Gewicht: 700 gram
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