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SRT346
Larmenheten med oändligt många användningsområden.

Mångsidighet på riktigt
SRT346 är utvecklad med mångsidighet i åtanke. Den
är en mobil enhet med en uppsjö alternativ vad gäller
kommunikations- och kontaktmöjligheter. SRT346 kan
med enkelhet installeras i fordon men kan likväl användas
mobilt. Den kan strömmatas externt men även laddas
genom induktion. Möjligheterna är n
 ästintill oändliga.

RF-kommunikation
SRT346 kan kommunicera via ISM-bandet vilket öppnar
för en rad användningsområden. Till exempel möjliggör
detta inomhuspositionering med hjälp av RF-taggar.
Det innebär även att den kan skicka larmmeddelanden i
miljöer utan GSM-täckning (förutsatt att miljön är utrustad
med RF-routern SRT334i2).

Bluetooth
SRT346 kommer med inbyggd Bluetooth-hårdvara som kan
användas för kommunikation med tillbehör, till exempel
alkoholmätare eller konfigurationsutrustning.

Funktionsknappar och tillhörande indikatorer
SRT346 är utrustad med fem stycken programmerbara
universalknappar. Dessa kan användas som larmknappar
eller funktionsknappar. Som funktionsknapp indikerar
första trycket starten på en viss a
 ktivitet och nästa tryck
indikerar slutet. Något som lämpar sig väl vid till exempel
entreprenörsverksamhet såsom snöröjning eller gatuarbeten. Möjlighet finns också att koppla en knapp till det
inbyggda reläet. Vid tryckning på knappen aktiveras reläet
vilket indikeras med en tillhörande statuslampa.
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Extern strömförsörjning och reläutgång
Som tillval kan SRT346 levereras med ett kontaktdon för
extern 9-36 VDC strömmatning och anslutning till det in
byggda reläet. Vid extern strömmatning laddas det inbyggda
batteriet upp för att användas vid t illfälliga strömavbrott.

Anslutning till extern mikrofon/högtalare
Som tillval kan SRT346 levereras med ett kontaktdon för
anslutning till extern mikrofon och/eller högtalare. Mikrofon
och högtalare kan levereras av SRT som tillbehör.

Anslutning till externa sensorer
Som tillval kan SRT346 levereras med ett kontaktdon för att
ansluta externa sensorer till enheten. Dessa sensorer kan
då fylla samma funktion som funktionsknapparna. IR- och
temperatursensorer är exempel på möjliga alternativ.
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GSM/GPRS
GNSS-mottagare (GPS/GLONASS/Galileo)
Bluetooth
Larmknapp
Call button
Stöd för eSIM
IP54
Skak- och rörelsedetektering
Indikatorer för batterinivå, GSM, GNSS, RF,
Mandown-funktion och timerlarm
Enastående batteridriftstid
Vikt: 170 g
Storlek: 118x73x26 mm

Läs mer om SRT346 på SRT:s hemsida, www.srt.se.
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