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De Procall  is een 4 regelig alarmontvanger die geschikt 
is voor alle pocsag netwerken.. Tevens voldoet deze sema-

foon aan de strenge Ingress Protection IP54. De Procall is 
uitgevoerd met een extra sterke tril motor en extra luide spea-

ker. Bij een alarmering komt de melding automatisch in het 
scherm staan waarbij tevens de verlichting ingeschakeld wordt. 

De Procall is speciaal ontwikkeld voor professionele gebruikers 
van pocsag netwerken.

• Volledig Nederlandstalig
• 4 regels van ieder 22 karakters

• Wordt geleverd met laadstation
• Eenvoudig in bediening
• Stootvaste behuizing

• Extra groot scherm
• Leverbaar voor oa KPN3 en Callmax
• Holster van Polycarbonaat met zichtvenster 
   (eventuele lederen holsters leverbaar)

De Procall biedt u de laatste techniek op het gebied van de pager tech-
nologie voor een zeer goede prijs. Het extra grote display en de professio-
nele stootvaste behuizing maakt deze pager de onontbeerlijke begeleider
voor alle toepassingen.

• Stofdicht, spuitwaterdicht volgens IP53
• Opmerkelijk contrastvol display met blauwe achtergrond verlichting.
• Out of range alarm
• Tril alarm met geluid instelbaar via het menu
• Overbodige menu opties kunnen uitgeschakeld worden voor eenvou-
dig gebruik
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Specificaties:

Kenmerken:
• Capcodes:  8
• Aantal regels :  4 (2 bij zoom)
• Karakters per regel:  22 (11 bij zoom)
• Achtergrond verlichting:  EL, blauw
• Tekstlabel toekennen aan capcode:  Ja
• Zoom functie:  Ja
• Tijd en datum bij melding:  Ja
• Berichten geheugen:  36 berichten (26 + 10 persoonlijk)
• Batterij indicator:  Ja
• Alarmering:  Vibreren, Luid, Led-Flash en varianten
• Stil alarm:  Ja
• Inclusief batterij oplaadstation Ja
• Signaal bij ongelezen berichten: Ja
• Tijd en datum weergave: Ja
• Scroll mogelijkheden:  Ja
• Wekker:  Ja
• Pager automatisch aan/uit schakelen:  Ja

Technische specificaties:
• Operatie frequentie:  138-174MHz, 408-473MHz
• Protocol:  Pocsag
• Geluidssterkte: 90-95 dB @ 30 cm
• Batterij type:  AAA herlaadbaar
• Afmetingen:  80(B) x 53(H) x 20(D) mm
• Beeldscherm:  4 regels, 84 karakters (leesgebied 58 x 20)
• Gewicht:  85 gram (inc. batterij)
• Gevoeligheid:  5uV/M @ 512bps
• Spurious rejection:  40 dB onder carrier
• Channel spacing:  25 kHz

Wordt geleverd met holster, ketting en laadstation. Lederen holsters met stevig ingebouwde 
stalen klip zijn ook leverbaar.

Eventuele aanpassingen in de software zijn mogelijk in overleg.

P2000 Alarmeringsystemen B.V.  Postadres:                     http://www.p2000shop.nl       KVK: 18090540  
Willekensdreef 3                        Postbus 15                     E-mail: info@p2000shop.nl      BTW: NL818476254B01
5087 TW Diessen                        5563ZG Westerhoven    Tel : +31 13 2134104             Bank: 449478718
Nederland                        Nederland                     Fax: +31 13 7113018             IBAN: NL03ABNA0449478718


