
Už žádné baterie,
unikátní bezbateriové tlačítko

NOVINKA

NOVINKA

VÝROBA
SPOTŘEBNÍ

ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.:
Mob.:
Fax:
MADE IN CZECH REPUBLIC

+420 541 230 216
+420 725 027 687
+420 541 231 369

obj.č. 0230

Již nemusíte kontrolovat a vyměňovat baterii v tlačítku. U tohoto typu je energie na přenos signálu 

vytvářena pouhým stiskem tlačítka. Pohybová energie stisku tlačítka je přeměněna na elektromagnetické 

rádiové vlny na frekvenci 433,92 MHz.
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BZ29 Bezdrátový  síťový zvonek  

s bezbateriovým vysílačem



Technické parametry:

PŘIJÍMAČ
Napájení 230 V AC

Spotřeba < 0,3 VA

Dosah na volné ploše až 180 m

Dosah v zástavbě až 25 m

Citlivost < - 95 dBm

Kódování ASK

Typ zvuku 6 gongů na výběr

Stupeň krytí IP 42

VYSÍLAČ
Vf výkon < 10 mW

Frekvence 433,92 MHz

Stupeň krytí IP 44

Pracovní teplota -20 až 50 °C

2x vruty + hmoždinky.

V balení je i doplňkový mateiál: Možnost dokoupení:

Spolehlivý i přes zeď
Bezdrátový zvonek BZ29 je snadný na instalaci. Stačí základovou jednotku zasunout do elektrické zásuvky 230 V AC a vysílač 
(tlačítko) připevnit pomocí oboustranné lepící pásky na vhodné místo. A pak již jen stačí si vybrat jednu z mnoha melodíí  
nebo příjemný gong a nastavit hlasitost.

Nepotřebujete vodiče 
Zapomněl Vám elektrikář  položit vodiče pro zvonek? Pro bezdrátový 
zvonek BZ29 žádný problém. Radiové vlny pronikají i přes zeď.

6 Gongů
Můžete si vybrat z 6 různých gongů ten, který Vám bude vyhovovat. Hlasitost 
se volí ve 4 úrovních s maximem až 90 dB. Při vyzvánění bliká modrá LED.

Naučení kódu
Přehrání melodi
Vymazání párování

Změna gongu

Indikační LED dioda

Regulace hlasitosti

Možnost připojení až 16 tlačítek (vysílačů)
Potřebujete dát tlačítka na více míst? Žádný problém. K přijímači je možné 
napárovat až 16 tlačítek. Tlačítko je vybaveno krytkou pro jmenovku.

Úsporný provoz
Nejen tlačítko je navrženo ekonomicky a ekologicky. I přijímač se vyznačuje 
ekonomickým provozem a to spotřebou v pohotovostním stavu do 0,3 W.  
Roční spotřeba do 3 kW tj. cca 18 Kč za roční provoz.

Pracuje za jakéhokoliv počasí
Vysílač je nejenže odolný proti dešti, ale pracuje při teplotách  
od -20 °C až do 50 °C. Návštěva se tak dozvoní nejen v létě, ale i v zimě.  

Pb
LEAD FREE
v souladu s RoHS

Pb
LEAD FREE
v souladu s RoHS

Oboustranná nálepka.
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Kryt KBT


