
Our people are safe. We have a CallHelp.
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Omikron CallHelp 400

De Omikron CallHelp 400 is een
draadloos UHF oproepsysteem
waarvan  het zendbereik met
maximaal 99 steunzenders kan
worden vergroot. 

Iedere steunzender heeft een bereik van
300 meter in open veld of 3 etages in
een kantoorgebouw (indicaties), zodat
een theoretisch zendbereik ontstaat van
30 kilometer in open veld of 300 etages
in een flatgebouw. 

De steunzenders zijn eenvoudig te instal-
leren. Een stopcontact is alles wat u
nodig heeft. Bekabeling of ander instal-
latiewerk is niet nodig. 



Omikron CallHelp 400TX

De Omikron CallHelp 400TX is de 
zender/bedienpost, welke op vier
manieren ingesteld kan worden:
• als 9L (met ééntoetsbediening)

Met één toetsaanslag worden alle ontvangers 
tegelijk opgeroepen. In het display verschijnt het nummer dat
ingetoetst werd. Druk op toets 3 en alle ontvangers gaan af met een
"3" in het display. Druk op toets 7 en alle ontvangers gaan af met
een "7" in het display, enzovoort.

• als 9LPlus (met ééntoetsbediening)
Met één toetsaanslag wordt de ontvanger met dat nummer opgeroe-
pen. Druk op toets 3 en ontvanger drie gaat af; druk op toets 7 en
ontvanger zeven gaat af, enzovoort.

• als 99L
kan maximaal 99 ontvangers individueel, in groepen of collectief
oproepen. Er verschijnt één cijfer in het display van de ontvanger.

• als 999L
kan maximaal 999 ontvangers individueel, in groepen of collectief
oproepen. Er verschijnen drie cijfers in het display van de ontvanger.

De Omikron CallHelp 400TX is voorzien van een noodstroombatterij
en heeft aansluitingen voor de Omikron CallHelp 400TC en de
Omikron CallHelp 400ET.

Omikron CallHelp 400RX

De Omikron CallHelp 400RX is de ontvanger van
het systeem. Deze kan trillen of trillen/piepen,
al dan niet met intervals. In het display ver-
schijnt een cijfercode van één of drie digits,
afhankelijk van de gekozen instelling (9L, 9LPlus,

99L of 999L). Eén batterijlading is voldoende
voor twee tot vier weken, afhankelijk van de
gebruiksintensiteit.
Voor de 400RX is beschermhoesje 400LC leverbaar.

Omikron CallHelp 400C6

De Omikron CallHelp 400C6 is een
laadapparaat waarin zes ontvangers
tegelijk opgeladen kunnen worden. 
De laadtijd voor een lege ontvanger bedraagt
14 uur.

Omikron CallHelp 400RP

De Omikron CallHelp 400RP is de steunzender
van het systeem. Het zendbereik is ongeveer
300 meter in open veld of 3 etages in een kan-
toorgebouw (indicaties). Het toestel is voorzien van
een noodstroom batterij. Er kunnen maximaal 99 steunzenders in een
systeem opgenomen worden.

Omikron CallHelp 400TC

De Omikron CallHelp 400TC is een interface
waarmee de zender op de telefooncentrale en/of
op een computer aangesloten kan worden. Wordt
hij op de telefooncentrale aangesloten, dan kan
men vanaf ieder telefoontoestel een oproep plaatsen. Sluit men hem op
een computer aan dan verschijnt het bedienpaneel van de zender in het
scherm. U kunt dan met de muis oproepen plaatsen. Voor aansluiting
op de computer is software / kabelset CallHelp 400CS nodig.

Omikron CallHelp 400ET

De Omikron CallHelp 400ET is een
toetsen- en contacten interface met 32
druktoetsen. De toetsen zijn parallel verbonden
met een contactenbank op de print, waarop externe,
potentiaalvrije N/O contacten aangesloten kunnen worden.
Hierop kunnen bijvoorbeeld contacten uit de brandmeldcentrale, balie
alarms of spreekkamer alarms aangesloten worden. De toetsen cq con-
tacten kunnen met verschillende opdrachten worden geprogrammeerd.

Omikron CallHelp 400CS

De Omikron CallHelp 400CS is een
software- en kabelset voor de
400TC. Deze is nodig om de 400TC
op de computer aan te sluiten.



• BHV ploegen
Ieder bedrijf in Nederland is verplicht een BHV
ploeg te hebben. Deze ploeg dient over een 
adequaat oproepsysteem te beschikken.

• Scholen
Een school roept niet alleen de BHV ploeg op
met een CallHelp 400. In combinatie met de
CallHelp 400ET kan men in ieder lokaal druk-
knoppen plaatsen waarmee collega’s opgeroepen
kunnen worden.

• Gemeentelijke instanties
Er kunnen zich situaties voordoen waarin balie-
personeel snel collega’s moet kunnen oproepen
om assistentie te verlenen.

• Horeca
De chefkok roept met één druk op de knop de
kelner op wiens keukenbestelling klaar is.

• Vakantieparken
Personeel en hulpverleners zijn overal bereikbaar.

• Expeditiecentra
Bij aankomst krijgt de chauffeur een ontvanger
waarmee hij wordt opgeroepen als hij aan de
beurt is om te laden. In zijn ontvanger verschijnt
het laaddok waar hij naar toe moet.

• Dierentuinen, attractieparken
Doordat de Omikron CallHelp 400 serie met
steunzenders uitgebreid kan worden, is de uitge-
strektheid van deze bedrijven geen enkel pro-
bleem om medewerkers op te roepen.

• Zorgsector
Een patiënt roept een verpleegster op. Ditzelfde
geldt voor:

• Thuisverpleging
De patiënt roept een huisgenoot of buurman op.

• Onderling oproepsysteem voor winkeliers
Alle deelnemende winkeliers hebben een CallHelp
400TX met dezelfde systeemcode zodat iedereen
alle ontvangers oproept. Het is mogelijk om groe-
pen te vormen.

• Winkelcentra
De bewaking is altijd binnen bereik van een win-
kelier die hulp nodig heeft.

• Spreekkamer alarm
In een spreekkamer kan zich een situatie voordoen
waarin snel assistentie verleend moet worden.

• Bedrijven met koel- en vriescellen 
Door extra steunzenders te plaatsen waar dat
nodig is, heeft u geen last van het metaal in de
wanden.

• Hulp bij gevaarlijk werk
Medewerkers kunnen in geval van nood collega’s
oproepen.

• Alleenwerkers 
Op plaatsen waar alleenwerkers risico lopen, 
worden collega’s automatisch gealarmeerd.

• Bedrijven met kinderopvang
Met één druk op de knop worden de ouders
opgeroepen.

• Hotels
Roepen er (schoonmaak)personeel mee op.

• Supermarkten
Roepen er kassahulp mee op.

• Parkeergarages
Ondanks de betonconstructies is men overal
binnen bereik.

Enkele toepassingen
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