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Det goda livet med
Honeywell

4

Honeywell är en av världens ledande tillverkare av innovativ teknologi för bostäder.
Det finns en anledning till att våra ringklockor och bostadslarm är revolutionerande:
de ger nämligen hela familjen en perfekt avvägning mellan komfort, kontroll och
trygghet.
Honeywell grundades år 1885 och under de senaste 130 åren har vi vidareutvecklat
verksamheten genom uppfinningar och en strävan att förbättra kundernas liv. Allt vi
gör kretsar kring bostäder och familjers behov. Honeywells produkter gör livet lättare
för folk genom att eliminera vardagens små stressmoment och besvärligheter, så att
de kan njuta mer av livet.
Om man strävar efter att underlätta för andra måste naturligtvis driftsäkerhet gå
hand i hand med uppfinningsrikedom. Det måste gå att lita på att produkterna
fungerar som de ska. Precis som vårt företag står sig våra komponenter i många
år. För oss är det viktigt att våra produkter dels håller för daglig användning, dels
underlättar livet för kunderna. Driftsäkerhet och avancerad teknik av hög kvalitet är
våra ledord och det är också därför vi ger 2 års garanti till våra kunder.
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I samklang med ditt liv
Honeywell-ringklockor

Honeywells ringklockor baseras på den senaste teknologin för bostäder – ringklockor som
inte bara kan anpassas efter hemmet, utan också efter familjens behov i takt med att den
växer och vanor förändras.
Friedland har i 60 år tillverkat världens bästa ringklockor och våra experter och innovatörer
på Honeywell har i samarbete med dem utvecklat ett sortiment av verkligt banbrytande
ringklockor från grunden. De är inte bara estetiskt mycket tilltalande, utan också mycket
driftsäkra. De har gett ordet ringklocka en helt ny innebörd.
Honeywells ringklockor sticker ut från mängden genom sin intuitiva design och
mångsidighet. Tack vare en rad smarta, anpassningsbara funktioner kan du alltid styra
hur ringklockorna används. Därmed kan du anpassa dem efter familjens storlek och
livssituation samt bostadens utformning. Tack vare Honeywell-ActivLinkTM, kan du till och
med koppla Honeywell-ringklockan till Honeywells bostadslarm. Praktiskt och tryggt.
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Aldrig mer en missad
besökare eller leverans
–D
 u kan ta med dig den bärbara
ringklockan överallt, både
inne och ute i trädgården
–T
 rådlös räckvidd på upp till
200 m innebär att du alltid hör
ringklockan, oavsett var du
lägger den
–G
 enom att koppla ihop två
ringklockor förbättras den
trådlösa räckvidden från 200 m
upp till 400 m

Störningsfritt
– Viloläget stänger av ljudet i 3, 6,
9 eller 12 timmar så att du kan
koppla av i lugn och ro
– Använd mute-läget för att stänga
av ljudet på ringklockan. Ljudet
förblir avstängt tills du slår på det
igen.
– Volymen kan enkelt justeras
efter behov

Mute

3hr

6hr

9hr

12hr
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Ljussignaler
–D
 en unika ljusramen och LEDstroboskopet ger ljussignaler –
perfekt för personer med nedsatt
hörsel, vid användning i bullriga
miljöer eller när viloläget är
aktiverat eller ljudet är avstängt
–D
 et dämpade nattbelysnings
läget lyser upp, utan att vara
störande skarpt

Kompakt med klart ljud
– Kristallklar ljudkvalitet som
kan höras både inne och
ute i trädgården
– Maximal volym på 90 dB innebär
att ringsignalen kan höras på
upp till 100 m avstånd
– Upp till 8 olika melodier att
välja mellan
– Möjlighet till anpassning med
egna melodier

Banbrytande design
–K
 ompakt och elegant utförande
smälter in väl i hemmiljön
–N
 eutrala färger (vitt och grått)
gör att enheterna inte bryter av
mot inredningen
–U
 SB-laddning innebär att du inte
behöver koppla bort ringklockan
när du ska ladda telefonen eller
datorplattan
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För säkerhets skull
– Anslut larmprodukter till
ringklockan via HoneywellActivLinkTM för att skapa ett
enkelt bostadslarm för hela
familjen. Genom att lägga till
dörr- och fönstersensorer får
man ett smidigt och enkelt
larmsystem. För den som
behöver ett förvarningssystem
kan en trådlös rörelsedetektor
anslutas.
– En funktionsindikator (LEDlampa) visar tydligt att
tryckknappen till ringklockan
fungerar
– Om besökaren trycker på
knappen snabbt tre gånger
spelar funktionen för hemlig
knackning upp en annan melodi
så att man vet att det är en
familjemedlem eller god vän som
ringer på

Driftsäkerhet och kvalitet
–H
 oneywell-ActivLink™ baseras på 868 MHz-frekvensen

– Upp till 5 års batteritid för

och är vårt innovativa trådlösa protokoll med 20 % längre

ringklocka ger en ökad

räckvidd, 20 % längre batteritid och en störningsfri

trygghetskänsla

anslutning. Dessa ringklockor är våra mest effektiva och
driftsäkra hittills.

– 2 års produktgaranti

Lätt att installera och
använda
–L
 everereras föranslutet och
klart att användas
–S
 midig skruvfri installation
(om så önskas)
–L
 ättöppnat batterifack
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För säkerhets skull – en
Honeywell-ringklocksats
Honeywells förlänkade ringklocksatser är praktiska, smidiga och lättinstallerade. En perfekt ringklocka
för din bostad.Med dessa satser kan hela familjen hålla koll och vara på sin vakt, genom att man blir
uppmärksammad både på besökare som är på väg till huset och på personer som försöker bryta sig in
eller ta sig ut ur huset. Tack vare Honeywell-ActivLinkTM teknologi förbättras driftsäkerhet och räckvidd
så att du med en av dessa satser aldrig mer behöver vara orolig för att du ska missa en besökare.

Portabla ringklockor
Portabla ringklockor är oerhört
praktiska tack vare sin långa
räckvidd. Det är bara att ha med
sig ringklockan vart man än går
i huset eller trädgården så att
man inte missar besökare eller
varuleveranser.

Ringklockor med
stickkontakt
Ringklockor med stickkontakt
är alltid redo att användas. Vårt
sortiment har funktioner som ett
praktiskt nattbelysningsläge och
laddning via USB, så att man kan
ladda mobiler och datorplattor
samtidigt.
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Hem- och
trädgårdssatser
Med denna mångsidiga
ringklocksats behöver du aldrig
mer vara orolig för att inte höra
besökare som kommer. Sätt
ringklockan i ett uttag inne i huset
och ta med dig den bärbara
dörrklockan ut i trädgården så hör
du alltid om det kommer någon.

Fram- och
bakdörrssatser
Fram- och bakdörrssatserna ger
en enkel, krångelfri lösning för
bostaden. Två tryckknappar är
förkopplade till en ringklocka så att
du aldrig behöver vara rädd för att
du ska missa besökare.

Förvarningssatser
Förvarningssatser är ett smart,
smidigt och effektivt system som
uppmärksammar dig på att en
besökare är på väg innan de
kommit fram till ytterdörren genom
att en utvändig rörelsedetektor
kopplas till ringklockan på dörren.

Dörringångssatser
Dörringångssatser är ett enkelt
och smidigt sätt att stärka
säkerheten i bostaden. Genom ett
ringklocksystem med dörr- och
fönstersensorer får du varje gång
reda på om någon går in i eller
lämnar bostaden.
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9-serien

mångsidig enastående
vacker design
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9-serien är Honeywells mest exklusiva ringklockor, utformade att fungera i perfekt
samklang med hela familjens hektiska livsstil och deras bostad. De är bärbara, mångsidiga
och innovativa och kan anpassas efter familjens storlek och livssituation.
Dessa ringklockor är utrustade med Honeywell-ActivLink™-teknik och det ger dem en
imponerande trådlös räckvidd på 200 m. På så sätt kan de användas i hela huset och i
trädgården och ge besked om när du har besök. ActivLinkTM har stöd för anslutning av
dörrklockor till våra bostadslarmprodukter, som dörr- och fönstersensorer eller trådlösa
rörelsedetektorer, så att du kan skapa enkla varnings- och dörringångssystem för
ökad trygghet.
Ringklockorna i Honeywells 9-serie är enkla att installera och konfigurera. De är dessutom
föranslutna och klara att användas. En batteritid på upp till 5 år för ringklockan och 2 års
garanti innebär att du inte behöver oroa dig för någonting.

En ljusram och ett LED-stroboskop
fungerar som visuella indikatorer,
perfekt i viloläge eller när det inte går
att höra ringklockan på dörren

I vilo-/muteläge stängs
ringklockans ljud av i 3, 6,
9, 12 timmar eller tills vidare

Justerbar maximal
volym på 90 dB som
hörs på upp till 100 m
avstånd
Imponerande trådlös
räckvidd på upp till
200 m

Upp till 5 års
batteritid för
ringklocka

Möjlighet att ansluta till
elnätet via mikro-USB

Åtta digitalt förstärkta
melodier att välja mellan
plus möjlighet att lägga
till egna

Koppla ihop två
ringklockor för att
förlänga den trådlösa
räckvidden från 200 m
upp till 400 m
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9-seriens sortiment
DC917NG

Trådlös portabel ringklocka med signalförstärkare,
anpassningsbara melodier och Tryckknapp – grå
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd
• Spela upp 20 egna MP3-låtar via USB-anslutningen
(filstorlek upp till 15 MB/15 sek. – pc:n detekterar ringklockan
som en lagringsenhet)
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 5 års batteritid för ringklocka
• Signalförstärkare förlänger den trådlösa räckvidden upp
till 400 m
• Möjlighet att ansluta till elnätet via mikro-USB
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332024
200m*

100m

  

DC915N

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

MP3

  

  

  

100m

200m*

  

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

  

  

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965639

Ringklocka (vit):

Mått:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965592

Trådlös portabel ringklocka med signalförstärkare,
viloläge och tryckknapp – grå
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd
• Åtta olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 5 års batteritid för ringklocka
• Signalförstärkare förlänger den trådlösa räckvidden upp
till 400 m
• Möjlighet att ansluta till elnätet via mikro-USB
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332025

200m*

LED

MAX

100m

  

14

Mått:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(ingår ej)

Trådlös portabel ringklocka med signalförstärkare,
viloläge och tryckknapp – vit
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd
• Åtta olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 5 års batteritid för ringklocka
• Signalförstärkare förlänger den trådlösa räckvidden upp
till 400 m
• Möjlighet att ansluta till elnätet via mikro-USB
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332011

DC915NG

Ringklocka (grå):

  

90dB

  

x8   

  

  

Ringklocka (grå):

Mått:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965622

DC915NDE

Trådlös portabel ringklocka med signalförstärkare,
dörrsensor och tryckknapp – vit
• Dörringångssats
• Övervakar dörröppningar
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd
• Åtta olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 5 års batteritid för ringklocka
• Sgnalförstärkare förlänger den trådlösa räckvidden upp till 400 m
• Möjlighet att ansluta till elnätet via mikro-USB
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332026
200m*

100m

  

DC915NEA

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

  

  

Mått:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Dörrsensor (vit):

Mått:
71 x 40 x 14 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965608

Trådlös portabel ringklocka med signalförstärkare,
trådlös rörelsedetektor och tryckknapp – vit
• Förvarningssats
• Avkänningsradie på 12 m och 140 grader för övervakning
av stora ytor
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd
• Åtta olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 5 års batteritid för ringklocka
• Signalförstärkare förlänger den trådlösa räckvidden upp till 400 m
• Möjlighet att ansluta till elnätet via mikro-USB
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår#
• E-nummer 5332027
200m*

100m

  

DW915S

Ringklocka (vit):

LED

MAX

  

90dB

  

x8   

  

  

Ringklocka (vit):

Mått:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Trådlös rörelsedetektor (vit):
Mått:
111 x 73 x 93 mm
Batterier:
1 x 9 V PP3 (6LR61, ingår ej)

Streckkod för artikel:
5004100965615

Trådbunden och trådlös ringklocka med signalförstärkare, viloläge
samt ljusram – vit
• Utbytessats för trådbunden ringklocka
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd
• Åtta olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 5 års batteritid för ringklocka
• Signalförstärkare förlänger den trådlösa räckvidden upp till 400 m
• Möjlighet att ansluta till elnätet via mikro-USB
• Smidig installation
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332028

200m*

  

LED

MAX

100m

  

90dB

  

x8   

  

  

Ringklocka (vit):

Mått:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(ingår ej)

Streckkod för artikel:
5004100965721
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5-serien

eleganta kompakta
designade ringklockor
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5-seriens stilrena och eleganta ringklockor talar för sig själva. De är kompakta och snygga,
men samtidigt fullmatade med praktiska funktioner. Utförandet innebär att de smälter in i
heminredningen.
I 5-serien ingår dels portabla ringklockor för hushåll som behöver extra flexibilitet, dels
satser med stickkontakt som man bara sätter i vägguttaget. Det finns en ringklocka i
den här serien som passar alla, från par med en aktiv livsstil till unga barnfamiljer och alla
däremellan.
Systemet är enkelt att installera och konfigurera. Alla 5-seriens ringklockar är utrustade
med Honeywell-ActivLink™-teknologi som möjliggör en tillförlitlig och driftsäker trådlös
uppkoppling och längre batteritid (upp till 2 år). Samtliga produkter levereras med
2 års garanti.

En ljusram och ett LED-stroboskop
fungerar som visuella indikatorer,
perfekt i viloläge eller när det inte
går att höra ringklockan på dörren

I vilo-/muteläge stängs
ringklockans ljud av i 3, 6,
9, 12 timmar eller tills vidare

Maximal volym på
84 dB, vilket innebär
att ljudet hörs på upp
till 80 m avstånd

Imponerande trådlös
räckvidd på upp till 150 m
Sex digitalt förstärkta
kristallklara melodier
att välja mellan

Upp till 2 års
batteritid för
ringklocka

Nattbelysningsläge med
ett dämpat, stillsamt ljus

17

5-seriens sortiment
DC515N

Trådlös portabel ringklocka med ljusram,
viloläge och tryckknapp – vit
• Kompakt utförande
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332010

80m

  

DC515NG

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

  

80m

  

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

  

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965516

Ringklocka (grå):

Mått:
70 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965523

Trådlös ringklocka för vägguttag med viloläge,
nattbelysning och tryckknapp – vit
• Kompakt utförande
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Nattbelysningsläge
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332032

80m

LED

MAX
84dB
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Mått:
70 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Trådlös portabel ringklocka med ljusram,
viloläge och tryckknapp – grå
• Kompakt utförande
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332029

DC515NP2

Ringklocka (vit):

x6

Ringklocka (vit):

Mått:
70 x 70 x 76,5 mm
Matning:
100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965554

DC515NGP2

Trådlös ringklocka för vägguttag med viloläge,
nattbelysning och tryckknapp – grå
• Kompakt utförande
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Nattbelysningsläge
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332033

80m

DC515NHGP2

LED

MAX
84dB

x6

Ringklocka (grå):

Mått:
70 x 70 x 76,5 mm
Matning:
100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965530

Trådlös ringklocka, portabel samt för vägguttag
med viloläge, nattbelysning och tryckknapp – vit
• Hem-& och trädgårdssats
• Kompakt utförande
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Nattbelysningsläge
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

Portabel ringklocka (vit):
Mått:
70 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Ringklocka med
stickkontakt (vit):

Mått: 70 x 70 x 76,5 mm
Matning:
100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)
80m

LED

MAX
84dB

x6

Streckkod för artikel:
5004100967480
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3-serien

		enkla
			mångsidiga
					driftsäkra
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3-serien är bästa tänkbara enkla och effektiva ringklocksatser. Ringklockorna i 3-serien har
allt du behöver plus lite till i form av funktioner som du inte förväntar dig, men snart inte
klarar dig utan.
Dessa ringklockor är enkla i utförandet, driftsäkra och krångelfria. Tack vare HoneywellActivLink™ är de föranslutna och redo att användas direkt vid leverans. En okomplicerad,
skruvfri installation innebär att systemet är klart på några minuter. De har lättöppnade
batterifack för att göra dem ännu enklare att använda.
Ringklockorna i 3-serien finns att få både som portabel och för vägguttag. De är precis
vad du behöver med utmärkt ljudkvalitet och stabil trådlös uppkoppling. Med 2 års garanti
är det bara att installera dem och köra på.

I vilo-/muteläge stängs
ringklockans ljud av i 3, 6,
9, 12 timmar eller tills vidare

Justerbar maximal
volym på 80–84 dB
gör att ljudet hörs på
60–80 m avstånd

En ljusram och ett LEDstroboskop fungerar som
visuella indikatorer, perfekt
i viloläge eller när det inte
går att höra ringklockan på
dörren
Fyra eller sex kristallklara,
digitalt förstärkta melodier
att välja mellan

Upp till 2 års
batteritid för
ringklocka

USB-laddning innebär att ringklockan inte
behöver kopplas bort när telefonen eller
datorplattan ska laddas

Stabil trådlös räckvidd
på upp till 150 m
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3-seriens sortiment
DCR315N

Trådlös portabel ringklocka med ljusram och tryckknapp –
rund, vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

80m

  

DC315N

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

  

80m

  

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

  

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965660

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965462

Trådlös portabel ringklocka med ljusram och tryckknapp – grå
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332015

  

LED

MAX

80m
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Mått:
116 x 116 x 37,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Trådlös portabel ringklocka med ljusram och tryckknapp – vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332009

DC315NG

Ringklocka (vit):

  

84dB

  

x6   

  

  

Ringklocka (grå):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965479

DC315NP2

Trådlös ringklocka för vägguttag med ljusram,
USB-laddning och tryckknapp – vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Nattbelysningsläge
• Upp till 2 A USB-laddning
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332016

80m

DCR313N

LED

MAX
84dB

x6

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 76,5 mm
Matning:
100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965486

Trådlös portabel ringklocka med volymkontroll och tryckknapp –
rund, vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

Ringklocka (vit):

Mått:
116 x 116 x 37,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

  

DC313N

LED

MAX

80m

  

84dB

  

x6   

  

Streckkod för artikel:
5004100965653

Trådlös portabel ringklocka
med volymkontroll och tryckknapp – vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332008

80m

  

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965370
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DC313NG

Trådlös portabel ringklocka
med volymkontroll och tryckknapp – grå
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332017

80m

  

DC313NP2

  

  

x6   

  

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Trådlös ringklocka för vägguttag
med volymkontroll och tryckknapp – vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332018

80m

  

DCR311N

Tryckknapp (vit):

Streckkod för artikel:
5004100965417

LED

MAX
84dB

Ringklocka (grå):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

  

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 76,5 mm
Matning:
100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965448

Trådlös, portabel ringklocka med tryckknapp – rund, vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd
• Fyra olika melodier att välja mellan
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

Ringklocka (vit):

Mått:
116 x 116 x 37,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

60m

  

24

MAX

  

80dB

  

x4   

Streckkod för artikel:
5004100965646

DC311N

Trådlös, portabel ringklocka med tryckknapp – vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förbättrat ljud
• Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd
• Fyra olika melodier att välja mellan
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332007

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

60m

  

DC311NP2

Streckkod för artikel:
5004100965349

MAX

  

80dB

  

x4   

Trådlös ringklocka för vägguttag med tryckknapp – vit
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förbättrat ljud
• Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd
• Fyra olika melodier att välja mellan
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332014

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 76,5 mm
Matning:
100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

60m

  

DC313NHGP2

  

Streckkod för artikel:
5004100965356

MAX

  

80dB

  

x4   

Trådlös ringklocka, portabel samt för vägguttag,
med volymkontroll och tryckknapp – vit
• Hem- & och trädgårdssats
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

Portabel ringklocka (vit):
Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Ringklocka med
stickkontakt (vit):

Mått: 110 x 70 x 76,5 mm
Matning:
100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)
80m

  

  

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Streckkod för artikel:
5004100965424
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DC313NFB

Trådlös portabel ringklocka med volymkontroll
och två tryckknappar – vit
• Fram- & och bakdörrssats
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

80m

  

DC313NDE

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

2 st tryckknappar (vita):
Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
2 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965400

Trådlös portabel ringklocka med volymkontroll,
dörrsensor och tryckknapp – vit
• Dörringångssats
• Övervakar dörröppningar
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332030

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Dörrsensor (vit):

Mått:
71 x 40 x 14 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)
80m

  

DC313NEA

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Trådlös portabel ringklocka med volymkontroll,
trådlös rörelsedetektor och tryckknapp – vit
• Förvarningssats
• Avkänningsradie på 12 m och 140 grader för övervakning av
stora ytor
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332031

80m
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Streckkod för artikel:
5004100965387

LED

MAX

  

84dB

  

x6   

  

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Trådlös rörelsedetektor (vit):
Mått:
111 x 73 x 93 mm
Batterier:
1 x 9 V PP3 (6LR61, ingår ej)

Streckkod för artikel:
5004100965394

DW315S

Trådbunden ringklocka med ljusram och viloläge – vit
• Utbytessats för trådbunden ringklocka
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• Vilo-/muteläge
• Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332021

80m

  

DW313S

LED

MAX
84dB

  

x6   

  

  

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ingår ej)

Streckkod för artikel:
5004100965714

Trådbunden ringklocka med volymkontroll
och LED-stroboskop – vit
• Utbytessats för Trådbunden ringklocka
• Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll
• Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd
• Sex olika melodier att välja mellan
• LED-stroboskop för ljussignalering
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332022

80m

LED

MAX

  

DW311S

Ringklocka (vit):

84dB

  

x6   

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ingår ej)

Streckkod för artikel:
5004100965707

Trådbunden ringklocka – vit
• Utbytessats för sladdansluten ringklocka
• Digitalt förbättrat ljud
• Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd
• Fyra olika melodier att välja mellan
• Upp till 2 års batteritid för ringklocka
• Smidig installation
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332023

60m

MAX

  

80dB

  

x4

Ringklocka (vit):

Mått:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ingår ej)

Streckkod för artikel:
5004100965691
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Tryckknappar och tillbehör

Honeywells ringklocksknappar är marknadens bästa där bra funktioner kombineras med
ledande produktdesign. Alla modeller är utrustade med LED-funktionsindikator och vår
innovativa säkerhetsfunktion, den s.k. hemliga knackningen. En annan melodi spelas upp när
man trycker på knappen tre gånger i snabb följd så att man vet att det är en nära vän eller
släkting som ringer på.
För total trygghet kan du ansluta ytterligare ett tillbehör till ringklockan för att skapa ditt eget
larmsystem för ringklockan. Genom att koppla ringklockan till en trådlös rörelsedetektor
förvarnas du om besökare innan de nått ytterdörren. En annan möjlighet är att lägga till trådlösa
dörr- och fönstersensorer som underrättar dig varje gång dörren eller fönstret öppnas.
 lla tryckknappar och tillbehör är utrustade med Honeywell-ActivLink™-teknik, vilket ger längre
A
räckvidd, längre batteritid och en anslutning som är immun mot signalstörningar. Tillsammans
utgör de marknadens mest effektiva och driftsäkra system.
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Tryckknappar och tillbehör
DCP911

Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator –
horisontell, vit
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Namnskylt med tryckknappsfunktion
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

LED

200m*

  

DCP911G

  

  

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965783

Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator –
horisontell, grå
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Namnskylt med tryckknappsfunktion
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

LED

200m*

  

DCP711

Tryckknapp (vit):

  

  

Tryckknapp (grå):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965790

Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – rund, vit
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

LED

200m*

  

  

  

Tryckknapp (vit):

Mått:
42 x 42 x 18,5 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100967848
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DCP711G

Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – rund, grå
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

LED

200m*

  

DCP511

  

  

LED

200m*

  

  

  

Streckkod för artikel:
5004100967862

Tryckknapp (vit):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965752

Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator –
horisontell med avskiljd knapp, grå
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Namnskylt med tryckknappsfunktion
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

LED

200m*

  

30

Mått:
42 x 42 x 18,5 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator –
horisontell med avskiljd knapp, vit
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Namnskylt med tryckknappsfunktion
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår

DCP511G

Tryckknapp (grå):

  

  

Tryckknapp (grå):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965769

DCP311

Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – vertikal, vit
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332019

LED

200m*

  

DCP311G

  

  

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965738

Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – vertikal, grå
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• LED-funktionsindikator
• Funktion för hemlig knackning
• Lättöppnat batterifack
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP55)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332020

LED

200m*

  

HS3MAG1N

Tryckknapp (vit):

  

  

Tryckknapp (grå):

Mått:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965745

Trådlös dörr- och fönstersensor – vit
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Lättöppnat batterifack
• Upp till 2 års batteritid
• Indikator för svagt batteri
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5371997

200m*

  

  

Mått:
71 x 40 x 14 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V, ingår)

Streckkod för artikel:
5004100965936
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L430S

Trådlös rörelsedetektor (IP54) – vit
• Avkänningsradie på 12 m och 140 grader för övervakning
av stora ytor
• Upp till 150 m trådlös räckvidd
• Indikator för svagt batteri
• Vattentät (IP54)
• Smidig installation – inga sladdar som behöver dras
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5332045

  

DCP917S

  

Streckkod för artikel:
5004100967411

Sats för omvandling av ringklocka från trådbunden
till trådlös – vit
• Dra en sladd från den befintliga tryckknappen till omvandlaren
• Länka omvandlaren till valfri trådlös, portabel Honeywellringklocka
• Upp till 200 m trådlös räckvidd
• Lättöppnat batterifack
• Upp till 2 års batteritid
• Indikator för svagt batteri
• Smidig installation med tryckkontakter
• Monteringsfästen ingår
• E-nummer 5371996

200m*
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Mått:
111 x 73 x 93 mm
Batterier:
1 x 9 V PP3 (6LR61)
(ingår ej)

Mått:
80 x 64 x 15,9 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(ingår)

Streckkod för artikel:
5004100967541

Anteckningar
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34
Portabel

Hörbarhetsavstånd (m)
Ljudvolym (dB)
Melodier

Volymkontroll
Vilo-/muteläge
Ljusram med 8 färger
LED-stroboskop

Trådlös tryckknapp
Portabel ringklocka

DC515N
Vit

•
•
150
80
84
6

•
•
•
•
2
1
1

DC515NG
Grå

•
•
150
80
84
6

•
•
•
•
2
1
1

DC515NP2
Vit

•
•
150
80
84
6

•
•
•
•
•
1
1

DC515NGP2

Grå

•

•

150

80

84

6

•

•

•

•

•

1

1

DC515NHGP2

Vit

•

•

150

80

84

6

•

•

•

•

•

•

2

1

1

1

LED-stroboskop

Batteritid (år)
Nätströmsdrift via mikro-USB

Trådlös tryckknapp
Portabel ringklocka

•
•
•
•
•
5

•
1
1

•
•
•
8

•
•
•
•
5

•
1
1

DC915NG
Grå

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1
1

DC915NDE
Vit

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1
1

DC915NEA
Vit

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1
1

DW915S
Vit

•
•
200

•
100
90
8

•
•
•
•
5

•
1

Effekt
Vad som ingår

Omvandlare trådbunden-till-trådlös

Ljusram med 8 färger

8

90

Trådlös fönster- och dörrsensor

Trådlös rörelsedetektor (IP54)

Vilo-/muteläge

90

100

Ljussignaler

Trådbunden eller trådbunden/trådlös ringklocka

Volymkontroll

Omvandlare trådbunden-till-trådlös

Trådlös fönster- och dörrsensor

Trådlös rörelsedetektor (IP54)

Trådbunden eller trådbunden/trådlös ringklocka

Trådbunden ringklocka

USB-laddare för mobila enheter

Nattbelysning

Effekt

Trådbunden ringklocka

Melodianpassning

100

Ljud

USB-laddare för mobila enheter

Melodier

Ljussignaler

Nätströmsdrift via mikro-USB

Ljudvolym (dB)

•

200

Trådlös/Trådbunden

Batteritid (år)

Hörbarhetsavstånd (m)

Ljud

Nattbelysning

Signalförstärkare

200

Trådbunden

Trådlös/Trådbunden

Melodianpassning

Signalförstärkare

Trådlös räckvidd (m)

•

•

Trådlös räckvidd (m)

•

Vit

Portabilitet

Trådbunden

Grå

DC915N

Trådlös

Portabilitet

Trådlös

DC917NG

För vägguttag

Portabel

Modell/färg
Färg

5-SERIEN

Modell

Modell/färg

För vägguttag

Färg

Modell

Tabell för produktjämförelse
9-SERIEN
Vad som ingår

1
1

3-SERIEN

•

•

•

DC315NG

Grå

•

•

150

80

84

6

•

•

DC315NP2

Vit

•

150

80

84

6

•

•

DCR313N

Vit

•

•

150

80

84

6

•

•

2

1

1

•

•

•

2

1

1

•

•

Batteritid (år)

1

Nattbelysning

•

LED-stroboskop

1

1

•

•

1

1

DC313N

Vit

•

•

150

80

84

6

•

•

2

1

1

DC313NG

Grå

•

•

150

80

84

6

•

•

2

1

1

DC313NP2

Vit

•

150

80

84

6

•

•

DCR311N

Vit

•

•

150

60

80

4

•

2

1

1

DC311N

Vit

•

•

150

60

80

4

2

1

1

DC311NP2

Vit

•

•

150

60

80

4

•

•

150

80

84

6

•

•

2

1

1

80

84

6

•

•

2

2

1

80

84

6

•

•

2

1

1

1

1

•

Vit

•

DC313NFB

Vit

•

•

150

DC313NDE

Vit

•

•

150

DC313NEA

Vit

•

•

80

84

6

•

DW315S

Vit

•

80

84

6

•

DW313S

Vit

•

80

84

6

•

DW311S

Vit

•

60

80

4

150

1

1

1

DC313NHGP2

•

•

Omvandlare sladdansluten-till-trådlös

•

1

2

Trådlös fönster- och dörrsensor

•

2

Trådlös rörelsedetektor (IP54)

•

Trådbunden eller trådbunden/trådlös ringklocka

•

Trådbunden ringklocka

•

6

Portabel ringklocka

6

84

Trådlös tryckknapp

Ljusram med 8 färger

84

80

Melodianpassning

80

150

Signalförstärkare

150

Trådlös räckvidd (m)

•

Trådbunden

•

Vit

Trådlös

Vit

DC315N

För vägguttag

DCR315N

Modell

Vilo-/muteläge

USB-laddare för mobila enheter

Vad som ingår

Volymkontroll

Nätströmsdrift via mikro-USB

Effekt

Melodier

Ljussignaler

Ljudvolym (dB)

Ljud

Hörbarhetsavstånd (m)

Trådlös/Trådbunden

Portabel

Portabilitet

Färg

Modell/färg

1
1

1

•

2

•

2

1

•

2

1

2

1

1
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