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Nødkaldsboks (MX-serien)  
 

Lev. varenummer MX2/MX3/MX6/MX8 

Lev. varebetegnelse Nødkaldsboks  
med PSTN/GSM/PSTN+IP/GSM+IP tilslutning 
 

CE-mærket Ja 

IP-klasse  - 

Vægt 700 gram med nødbatteri 

Medfølgende udstyr 1 stk. strømstik, 1 stk. forud installeret nødbatteri 

Øvrigt Fås også som KIT der inkluderer alarmsender WTRQ 

 

CEKURA nødkaldsserie tilbyder en lang række produkter, som er skabt til at give brugerne samt personale 

den optimale tryghed og sikkerhed. Nødkaldsapparatet er kommunikationsenheden, der sikrer korrekt og 

sikker levering af information om alarm til vagtcentralen.   

Nødkaldsapparatet er specielt udviklet til at fungere som tryghed for udeboende borgere. Den fungerer 

både som nødkald via den bærbare alarmsender, men kan også programmeres til samtidigt at fungere som 

hjemmealarm for borgeren ved at tilkoble bevægelsessensorer og døralarmer. Alle enheder, hvad enten 

det er alarmsendere, døralarmer, røgalarmer eller andet, tilkobles nødkaldsapparatet, og straks ved 

aktivering af alarm afsendes information til vagtcentralen.  

   

 

 

Funktioner: 

 Kommunikationsprotokoller: Contact ID, Tunstall 

TTNew, Climax CPC Dialect, Franklin 4+2 m.fl.  

 Alarmrapporteringsformater: DTMF CID 

rapportering, Modificeret CID/SIA rapportering 

over TCP/IP, Tale rapportering, SMS rapportering 

 Mulighed for både at stå på en plan overflade 

samt vægophængt (vægbeslag kan tilkøbes)  

 Anvender mobilt netværk (GSM), men kan også 

fås som PSTN og IP udgaver.  

 Fuld dupleks to-vejs kommunikation 

 Utallige programmeringsmuligheder med 

programmeringssoftwaren 

 Fjernprogrammering via SMS 

 Fjernopdatering af firmware.   

 Automatiske tjek-ind rapporter 

 

Specifikationer: 

 Strømforsyning: 12V/1,5A 

 Nødbatteri: 7,2V 1600mAh Ni -MH genopladeligt 

batteri × 6 AA 

 Nødbatteri levetid: op til  48 timer  

 Højttaler: 3W 

 Frekvens: 869 MHz 

 Rækkevidde: op til  400 meter i  åbent rum 

(afhænger af enhederne tilkoblet nødkaldsboksen) 

 Driftstemperatur: -10°C til 45°C 
 Fugtighed: op til  90 % ikke-kondenserende 
 Dimensioner: 57,6x164x216 mm 
 Indbygget antenne 
 Mulighed for ti lkobling af op til 100 sensorer 


