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DAVISCOMMS – MAXPage   
De Daviscomms MAXPage is een alfanumeriek/numeriek oproep paging systeem welke werkt volgens het POCSAG protocol.  
Het is zeer robuuste desktop bediening waar de zender is ingebouwd.  
De gebruiker kan een pager of een groep pagers oproepen met een boodschap. Het systeem is uit te breiden met een telefoon 
aansluiting, toetsenbord aansluiting, alarmingangen en PC aansluiting. 
De behuizing is van een zeer hoge kwaliteit kunststof gemaakt. 
De Daviscomms MAXPage bediening met de Daviscomms pagers BR502 en BR802 is een uitstekende oplossing om BHV ‘ers op 
te roepen bij noodsituaties. 
 
Functies 

• Geheugen maximaal 1000 pagers inclusief groepen pagers 
• Maximaal 20 verschillende groepen, per groep 10 pagers 
• Bericht maximaal 200 karaketers, alleen numerieke berichten 
• Display  
• 4 functie toetsen met 8 verschillende voorgeprogrammeerde oproepen 
• Klok 
• MaxPage configureren via bediening 
• Windows interface, 98, ME, 2000 en XP 

 
Aansluitingen 

• Antenne 
• Voeding 
• Optie: PS2 voor toetsenbord 

- Oproepen van alfanumeriek pagers met tekst 
- Configureren  van de MaxPage 

• Optie: Com – port voor aansluiting PC 
- Oproepen van alfanumeriek pagers 
- Configureren van de MaxPage 

• Optie: Toestel poort voor telefoon aansluiting 
- Oproepen van pager(s) met display bericht  
  via de telefoon 
- Het is mogelijk om uit 10 verschillende  
  berichten te kiezen  

• Optie : 4 alarm ingangen 
- Kale contacten. 
- Een groep of een enkele pager(s) oproepen 
- Een tweede groep of een enkele pagers(s) oproepen indien 
  het contact binnen een bepaalde tijd niet wordt gereset. 
 

 
 
Specificaties 

• Frequentie: VHF (148 – 178 MHz), UHF (440 – 470 Mhz) 
• POCSAG (512,1200,2400 baud) 
• Uitgangsvermogen : 1 – 2 – 5 watt 
• Oproepen: Alfanumeriek, numeriek en tone only 
• Operating system: Windows 98, Me, 2000 en XP 
• Voeding: 12 – 13,8 VDC 
• Gewicht: 1 kg 
• Afmetingen: 226 * 160 * 70mm 
• Kleur behuizing antraciet 
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DAVISCOMMS – BR502  
POCSAG Numerieke Pager geschikt voor het Daviscomms MAXPage paging systeem 
 
Functies 

• 18 berichten geheugen plaatsen 
• Verwijderen per bericht of alle gelezen berichten 
• Bericht weergegeven met tijd en datum 
• Duplicaat berichten indicatie 
• Berichten indicator 
• Berichten geheugen vol indicatie 
• Ongelezen bericht(en) alarmtoon 
• Display verlichting 
• Tijd en datum 
• Wekker 
• Tijd en datum in het display 
• Alarmtoon: melodie, kort, triller, triller + kort, stil 
• Buiten bereik indicatie, akoestisch en alarmtoon 
• Batterij level indicatie 
• Batterij laag indicatie, akoestisch en alarmtoon 

 
 
 
Software options 

• 4 RIC codes  
• Opstart tekst (beperkt alfanumeriek) 
• Alarmtoon: alle alarmtonen, alleen audio, alleen triller  
• Dag-maand formaat (MM/DD of DD/MM) 
• Buitenbereik indicator aan / uit 
• Scherm time out (8, 15, 30, 60 seconden) 

 
 
 
Specificaties 

• Frequentie VHF (135 – 175 MHz), UHF (452 – 468 MHz) 
• POCSAG (512,1200,2400 baud) 
• Kanaalscheiding 25 KHz 
• Frequentie zwaai 4,5 KHz 
• Paging gevoeligheid –107 dBm (1200 baud) 
• EIA Selectivity 50dB 
• EIA Spurious and Image 50dB 
• IM Rejection 50dB 
• Geluidsdruk 75 dB op 30 cm 
• Batterij 1 * Alkaline AAA 
• Afmetingen 64 * 43 *  19,5 mm 
• Gewicht 45 gram 

 
 
 

Koning & Hartman B.V.
Energieweg 1 
2627 AP Delft 
Telefoon: 015 260 9806 
Fax: 015 260 9162 



WE LOVE TECHNOLOGY

 

 

 

DAVISCOMMS – BR802  
POCSAG Alfanumerieke Pager geschikt voor het Daviscomms MAXPage paging systeem 
 
Functies 

• Alfanumerieke display met 4 regels 
• Zoom functie naar 2 regels 
• 40 berichten geheugen plaatsen 
• 20 beschermde berichten en 20 opgeslagen berichten 
• Verwijderen per bericht of alle gelezen berichten 
• Bericht weergegeven met tijd en datum 
• Duplicaat berichten indicatie 
• Berichten indicator 
• Ongelezen bericht(en) indicator 
• Ongelezen bericht(en) alarmtoon 
• Berichten geheugen vol indicatie 
• Display contrast instellen 
• Display verlichting 
• Tijd en datum 
• Wekker 
• Tijd en datum in het display 
• Alarmtoon: melodie, kort, triller, triller + kort, stil 
• Buiten bereik indicatie, akoestisch en alarmtoon 
• Batterij level indicatie 
• Batterij laag indicatie, akoestisch en alarmtoon 
 
 
 

Software options 
• 7 RIC codes 
• Taal Nederlands 
• Opstart tekst  
• Alarmtoon: alle alarmtonen, alleen audio, alleen triller  
• Dag-maand formaat (MM/DD of DD/MM) 
• Buitenbereik indicator, aan / uit 
• Display verlichting automatisch aan na oproep, aan / uit 
• Folder teksten voor Perosnal (Berichten), Notebook (Notebook), Maildrop (Mail) 
• Alarmtoon 8 sec, 16 sec, 40 sec, continu 

 
 
 
Specificaties 

• Frequentie VHF (135 – 175 MHz), UHF (452 – 468 MHz) 
• POCSAG (512,1200,2400 baud) 
• Kanaalscheiding 25 KHz 
• Frequentie zwaai 4,5 KHz 
• Paging gevoeligheid  –107 dBm (1200 baud) 
• EIA Selectivity 50dB 
• EIA Spurious and Image 50dB 
• IM Rejection 50dB 
• Geluidsdruk 75 dB op 30 cm 
• Batterij 1 * Alkaline AA 
• Afmetingen 80 * 54 *  19 mm 
• Gewicht 55 gram 
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