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De smart pager

De nieuwe Swissphone s.QUAD-pager overtuigd door 
een functioneel design en unieke prestaties. Het ontwerp 
plaatst de veilige ontvangst van berichten centraal, en 
geeft u de vertrouwde intuïtieve bediening en de luide 
alarmen van mobiele toestellen. De s.QUAD FLEX is 
tegelijk robuust, stof- en waterdicht en geeft u een zeer 
hoog draagcomfort. Met een ontvangstgevoeligheid van 
3.0 μV/m bij 1600 bit/s is hij de beste van zijn klasse.

Klaar voor de toekomst: s.ONE, BLE en RFID
Door de combinatie van de software s.ONE met Blue-
tooth-technologie met lage energie (BLE) kan de s.QUAD 
worden verbonden met een compatibele smartphone of 
met een ander apparaat dat geschikt is voor BLE. Door 
de geïntegreerde RFIDChip zijn personaliseerbare func-
ties mogelijk.

De belangrijkste prestatiekenmerken

 Uitstekend ontvangstvermogen  
 van 3.0 μV/m bij 1600 bit/s

 64 oproepadressen (capcodes)

 64 kies- en schakelprofielen mogelijk

 Geluidssterkte alarm > 95 dB(A) op 30 cm

 Meervoudig alarmled

 5 niveaus voor signaalsterkteweergave (RSSI)

 Volledig grafische display met hoge resolutie  
 voor meer dan 200 tekens per scherm

 Uiterst robuust (valtest van 2 m), stof- en waterdicht

 Programmeerbaar schakelbereik   
    tot 10 MHz (Wide PLL)

 Opties: Meerkanaals

ready



Gespecificeerde prestatie Technische gegevens

Normen, vergunningen en 
milieuomstandigheden

Nagekomen normen EN 60068-2-27 (schok)
EN 60068-2-6 (trillingsbelasting)
EN 60068-2-32 (valtest vanaf 2 m hoogte)
EN 60529 (IP67)
ETSI EN 300390       

Vergunningen P2000 (CTK)

temperatuurbereik -20 °C tot +55 °C

Belangrijkste  
eigenschappen

Frequentiebereik
(meer frequenties op aanvraag)

VHF    2-m-band  146-155 / 155-164 / 164-174 MHz
UHF 70-cm-band  430-450 / 450-470 MHz

Frequentieverwerking PLL, Frequentie met programmeersoftware in het volledige frequentiebereik instelbaar 

Kanaalafstand 25 kHz

Oproepgevoeligheid*:   
*typische waarde in 2-meter-band 
(beste plaats bij Salzmann) 

3.0 μV/m bij 1600 bit/s, fase A  
4.0 μV/m bij 6400 bit/s, fase A  

Weergave signaalsterkte (RSSI) Weergave met vijf niveaus van de signaalsterkte op de huidige positie

Oproepadressen • 64 capcodes
• 64 adresnamen van 8 tekens

Melding • Geluidssterkte > 95 dB(A) op 30 cm
• Audio-alarmsignalen
• Trilalarm
• Meervoudig alarmled, 7 kleuren, apart programmeerbaar
• Tot 64 gebruiksprofielen, met schakelbare capcodes

Berichten • Meer dan 100 aparte berichten tot 512 tekens elk
• Kan tot 64 vaste teksten van elk 32 tekens onthouden
• Tot twee extra berichtmappen
• Door PIN beveiligd berichtarchief

Ondersteunt On-air-programmeren

Optie • Berichtversleuteling:  IDEATM (128 Bit)
• Meerkanaals

Display en behuizing Weergave • Volledig grafische display met grijswaarden met hoge resolutie (146 x 128 pixels, 106 DPI)
• Witte achtergrondverlichting
• Meer dan 200 tekens per scherm instelbaar
• Verschillende lettergrootten met 6, 7 of 8 regels
• vVerticale en horizontale menu- en tekstweergave (instelbaar)
• Scrollbare tekst

Afmetingen (H x B x D) 81 x 64 x 22 mm

Gewicht (incl. batterij) 108 g

Verbindingsmogelijkheden Radio •  Geïntegreerde BLE (Bluetooth Low Energie)
•  RFID Chip (Protocol: EPCglobal Class1 Gen2)

Energiebeheer Batterijtype NiMH plus-accu of alkaline-batterij (standaard AA-batterij)

Gebruiksduur (eco mode) • Alkaline-batterij (1.5 V):  2000 h
• NiMHplus-accu (1.2 V/2000mAh): 2000 h

Acculaadduur 4 uur

toebehoren Programmeeruitrusting Programmeerschil met op Windows gebaseerde programmeersoftware

Laadapparaat •  Laadapparaat met relais en antenneaansluiting
•  Meervoudig laadapparaat

Draagmiddel •  Clipholster (inbegrepen)
•  Leren draagtas
•  Veiligheidsketting

Wijzigingen voorbehouden

s.QUAD FLEX
N

L 
 0

4/
20

18
 0

34
40

41
 V

2 
W

E
C

Bluetooth

Met Bluetooth-technologie is het mogelijk om de s.QUAD 

te verbinden met een compatibele smartphone en met de 

verschillende s.ONE-software-oplossingen van de Swissphone 

Dat omvat onder andere de weergave van de beschikbare 

medewerkers, van de ressources en van de ploegensterkte.

s.ONE ready

De s.QUAD werd geconcipieerd om verschillende s.ONE-

software-oplossingen te combineren tot overzichtelijke 

alarmen. De bevelvoerder kan bijvoorbeeld op de smartphone 

of op het beeldscherm laten weergeven hoeveel medewerkers 

beschikbaar zijn en hoeveel werkelijk uitrukken.
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