
DE INDUSTRIËLE ZENDER OP DE MARKT

De Storm maakt gebruik van de 869Mhz frequentie. De zenders zijn gebasseerd op 16,7 miljoen unieke codes

met de garantie dat er nooit meer dan 2 identieke zenders op de markt aanwezig zijn. 

De L99, L15, M6, S6 en S3 hebben een beschermingsfactor van IP67. Ze kunnen zeer moeilijke omgevingen aan

zoals bijvoorbeeld stof, water, vuil en hoge en lage temperaturen. Zo kan u de zenders zonder probleem in 

een frigocel gebruiken. De zender is zeer sterk en robuust. 

Er zijn drie soorten ontvangers: de ontvangers met display in 24V of 230V, de ontvangers zonder display in 

24V of 230V en de kleine DIN-ontvanger. De ontvangers kunnen uitgerust worden met een optioneel LCD 

display om zo eenvoudig zenders toe te voegen of te verwijderen. De uitneembare memory card is een 

optie voor bedrijven die een groot aantal zenders gebruiken. De ontvangers hebben ook de mogelijkheid om 

een pin-code toe te voegen met 4 cijfers. Zo kan enkel behoefd personeel de ontvangers wijzigen. 

Door de Sesam Mc Manager kan u alle toepassingen van de zenders en ontvangers beheren. Dit is zeer 

eenvoudig te gebruiken. 

De speciale houder en lader om de zenders speciaal in de vrachtwagen of op de heftruck te plaatsen zijn een 

groot voordeel. Door de oplaadbare batterijen kan u de zenders constant gebruiken. 

Zenders Code Beschrijving

STORMK3 Storm-zender Keyring K3 - 3 kanalen -868Mhz

STORMS3 Storm-zender small - 3 kanalen - 868Mhz

STORMS6 Storm-zender small - 6 kanalen - 868Mhz

STORMM6 Storm-zender meduim - 6 kanalen - 868Mhz

STORML15 Storm-zender large - 15 kanalen - 868Mhz

STORML99 Storm-zender large - 999 kanalen - 868Mhz - Display



Ontvangers Code Beschrijving

STORMDIN Storm-DIN-ontvanger - 3 relais - 12-24Vac/dc - incl. antenne

STROMR12 Storm-ontvanger - 3 relais - 12-24Vac/dc - incl. antenne

STORMR230 Storm-ontvanger - 3 relais - 230V - incl. antenne

STORMRD12 Storm-ontvanger met display - 3 relais - 12-24Vac/dc - incl. antenne

STORMRD230 Storm-ontvanger met display - 3 relais - 230V - incl. antenne

Accessoires Code Beschrijving

STORMHL Houder voor Storm Large serie voor truck - incl. lader

STORMH Houder voor Storm Large serie voor truck - excl. lader 

STORMWL Houder voor muur storm-zender Large 

STORMWM Houder voor muur storm-zender Meduim 

STORMWS Houder voor muur storm-zender small 


