Bereik handzenders
RANDAPPARATEN VOOR DRAADLOOS
ALARMSYSTEEM
Met de draadloze handzenders van Honeywell kunnen klanten
hun alarmsysteem naar wens gebruiken. Met dit systeem kunnen
gebruikers zowel verlichting en apparatuur bedienen, als ook
noodhulp inroepen door een of twee knoppen in te drukken.
Van de eenvoudige TCE800M handzender met vier knoppen
tot de geavanceerde bi-directionele TCC800M dat op verzoek
de systeemstatus kan weergeven, levert deze reeks draadloze
afstandsbedieningen de gebruiksvriendelijke persoonlijke
beveiliging die uw klanten overal mee naartoe kunnen nemen.
De handzenders TCPA 1B en TCPA 2B met toezicht zijn
volledig waterproof. Men kan met deze handzenders
tevens onder alle omstandigheden noodhulp inroepen.
Daarbij kunnen ze worden gebruikt als een paniekknop nodig is.

De accessoires die verkrijgbaar zijn/meegeleverd worden met
deze modellen zijn draagbaar of kunnen op wanden of onder
tafels/balies worden gemonteerd.
Met deze draadloze handzender, zijn de Honeywellsystemen eenvoudig te gebruiken. Daarbij bieden ze klanten
gebruiksgemak, comfort en gemoedsrust. Onze brede reeks
draadloze handzenders voor afstandsbediening bieden de
flexibiliteit die nodig is voor draadloze toepassingen.
In de afgelopen vijftien jaar zijn er in Europa ruim
3 miljoen randapparaten uit de draadloze Honeywell
Alpha/GY-serie geïnstalleerd. Het zijn de meest
betrouwbare en complete alarmsystemen.

Kenmerken
• Encryptie met wisselcode (rolling code)

• Europese 868MHz frequentie

• Radiobereik van maximaal 500m
(in vrije veld)

• Compatibel met Honeywell-panelen:
Domonial, Le Sucre, Galaxy Flex en
Dimension, Galaxy G2(1) en Vista(2)

• Tweeweg

• LED-indicaties voor feedback
van gebruiker
• Pictogrammen voor eenvoudige,
begrijpelijke functionaliteit(1)

• Lithiumbatterijen met lange levensduur

(1) Met uitzondering van TCPAxB
(2) Met uitzondering van TCE800M
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Honeywell behoudt zich het recht voor om de specificaties van producten zonder kennisgeving te wijzigen
(1) met C079-2 RF portal, (2) met 5882EUHS ontvanger, (3) sinds firmware V3.13, (4) sinds firmware V6.84, (5) met RF-portal-firmware V3 en hoger

Bereik handzenders
RANDAPPARATEN VOOR DRAADLOOS ALARMSYSTEEM

Eigenschappen
Knoppen / LED's

TCPA1B

TCPA2B

TCE800M

1/1

2/1

4/1



Paniekfunctie (PA)
Compatibel met meerdere

TCC8M

TCC800M
4/3





–

–



–

–

Inschakelen / uitschakelen

–

Programmeerbaar





Woonhuisautomatisering

–

Programmeerbaar





–

–





–

–

3V CR2032 x 1

3V CR2032 x 1

3V CR2032 x 1

40 x 14,5

57 x 31,75 x 12,7

56 x 48 x 9

14g

17g

19g

IP67

IP32

IP32

Zwart

Zwart

paniekfunctionaliteiten

Inschakelstatus
Apparaat met toezicht
Batterijtype
Afmetingen (mm)
Gewicht
Classificatie
lekkagebescherming
Kleur

Grijs en wit

Bedrijfstemperatuur

-10• tot +55•

Opslagtemperatuur

-20• tot +70•

Luchtvochtigheid

5% tot 95%
EN50131 Klasse 2,

Regelgeving

EN50131 Klasse 2,

EN50131 Klasse 2,

Klasse II, NF&A2P,

EN50131 Klasse 2,

Klasse II, NF&A2P,

EN50131 Klasse 2,

Klasse II, NF&A2P

PD6662:2010/

Klasse II, NF&A2P

PD6662:2010/

Klasse II, NF&A2P

BS8243:2010
Accessoires (meegeleverd)

Clip voor ceintuur/wandmontage, hanger,
sleutelhanger, polsband

BS8243:2010
–

Blauw met zilveren ringsticker, sleutelring

BESTELINFORMATIE
TCPA1B

Een knop / handzender met één LED

TCPA2B

Twee knoppen / handzender met één LED

TCE800M

Vier knoppen / handzender met één LED

TCC8M

Vier knoppen / handzender met drie LED's (geen speciale paniekfunctie)

TCC800M

Vier knoppen / handzender met één LED
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