C-C440 LÄHETYSPAINIKE
CLASSIC RANGE
SAVOX® C-C440 on radiopuhelimen lähetyspainike,
joka on suunniteltu ammattilaiskäyttöön ja vaativiin
olosuhteisiin. Helposti painettava, suurikokoinen
lähetyspainike varmistaa luotettavan kommunikoinnin
kaikissa tilanteissa, myös suojahanskoja tai
kokosuojapukua käytettäessä.
SAVOX® C-C440 lähetyspainike on kestävä ja vesitiivis.
Saatavissa on räjähdysvaaralliseksi luokiteltuihin
ympäristöihin sopivia malleja (Ex-hyväksyttyjä).
SAVOX® C-C440 ja SAVOX® headset tarjoaa helpon
kommunikointiratkaisun vaativienkin operaatioiden
aikana. Lähetyspainikkeeseen on saatavissa
hätäkutsupainike, jos radiopuhelimessa on kyseinen
toiminto.

√

 elposti käytettävä lähetyspainike,
H
joka sopii myös suojavaatteiden alla
käytettäväksi

√

Kestävä

√ Vesitiivis (IP67)
√

Mahdollisuus hätäkutsupainikkeeseen

√ Saatavissa Ex-ympäristöihin hyväksyttyjä
malleja

√ Yhteensopiva kaikkien SAVOX®
-headsetien kanssa

OMINAISUUDET
• Saatavissa useimpiin kaupallisiin

radioihin
• Iso, 360° -astettava kääntyvä

kiinnitysklipsi
• Vesitiivis (IP67)
• Kaapeleissa kestävyyttä lisäävä taitesuoja
• Naarasliitin headsetille

LISÄVAIHTOEHDOT
• Musta lähetyspainikkeen kansi (perusmallissa

punainen)

• Pieni kiinnitysklipsi (perusmallissa iso)
• Hätäkutsupainike (radiomallikohtainen)
• Ex-hyväksytty malli (radiomallikohtainen)

KÄYTTÄJÄRYHMÄT
C-C440 sopii ammattilaisille, jotka käyttävät
radiopuhelinta työssään. Käyttäjiä voi löytyä
esimerkiksi seuraavilta aloilta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.savox.com

Palo- ja pelastus
Teollisuus
Satamat
Dekontaminaatio
Petrokemiallinen teollisuus
Energiateollisuus
Kaivosteollisuus
Öljyntorjunta
Rajavartiolaitos
Puolustusvoimat
Poliisien erikoisjoukot

C-C440 LÄHETYSPAINIKE
CLASSIC RANGE

TEKNILLISET TIEDOT
Paino: 			
Koko: 			
Materiaali: 			
Kiinnitystapa: 		
Liittimet: 			
		
Käyttölämpötila:		
Säilytyslämpötila:		
Syöttöjännite: 		
Kosteus: 			
ESD, EMI-luokka: 		
IP-luokitus: 		
Painikkeen elinikä:
Hätäkutsupainikkeen
elinikä:			

140g (ilman kaapelia)
66 mm (läpimitta)
Polyamidi
360° -astettava kääntyvä vaateklipsi
4-napainen pikaliitin headsetille, 		
radiopuhelikohtainen liitin
-40 ... +85 °C (jatkuva)
-25... +85 °C
3.0…10.0 VDC
100% +40 °C/21 päivän ajan
EN 301 489-1 ja EN 301 489-18
IP67
500 000 painallusta
40 000 painallusta

SUORITETUT YMPÄRISTÖTESTIT
Alhainen lämpötila
Korkea lämpötila
Värinä
Lämpötilanvaihtelu
Mekaaninen isku
Pudotus
Kosteus

YHTEENSOPIVUUS
C-C440 on yhteensopiva kaikkien SAVOX®
headsetien (4-napainen pikaliitin) kanssa.
Headset voidaan
nopeasti liittää tai irrottaa
lähetinpainikkeesta ja
tarvittaessa vaihtaa toiseen
headsetiin käyttötilanteen
mukaan.

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja tuotteeseen liittyen saa ottamalla
yhteyttä Savoxin myyntiin.
Sähköposti: savox@savox.com
Puhelinnumero: (09) 417 411 00
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-40°C
+85°C
200Hz Siniaalto, 4m/s2
-40°C -30°C, 1°C/min
Puolisiniaalto, 50m/s2,11ms
1m
100%, 40°C

16t
16t
5 kierrosta
5 kierrosta
3 iskua
6 pudotusta
21 päivää
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IEC 60068-2-2-2007
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IEC 60068-2-14-2009
IEC 60068-2-27-2008
IEC 60068-2-31-2008
EN 300 019-2-7

