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K i t  O r d e n a d o r  d e  V e z

- O Kit pode ser instalado em supermercados, farmácias, padarias, e em todas as lojas
de retalho nas quais é necessário solicitar a vez do cliente.

- Visor MD2 de 2 dígitos eletrónicos
- 1 comando remoto TX 433.92 Mhz
- 1 Expedidor de senhas
- 1 Rolo - 2.000 senhas
- 1 Sinalizador de senhas PVC

KIT "Sua Vez", com visor, comando, expedidor e rolo de senhas.



Estrutura em alumínio e plástico ABS, completa
com suporte para montagem em parede ou teto.
Muitas funções disponíveis: Tom de som eletrónico, 
números piscam, reset, rechamada, etc.
Podem ser conectados vários displays MD2 para
mostrar o mesmo número.
Canal diferente para instalação de mais 
unidades na mesma área.

VISOR LED
ELETRÓNICO DE 2 DÍGITOS.

Caixa em ABS/A lumínio Cor Preto
Dimensões mm 300x200x45
A l tura do dígito mm 100
Consumo W 6
Ângulo visual 150°
Temperatura de operação C° 0° / 50°
Fonte de energia externa Vcc 12 / 500 mA

Caixa em ABS/A lumínio Cor Preto
Dimensões mm 95x57x23
Temperatura de operação C° 0° / 50°
Bateria de vida média Meses 6
Bateria V 12

Material  de PVC Cor Preto
Dimensões mm 300x250

Caixa ABS Cor Vermelho
Dimensões mm 260x180x50

Sinalizador de senhas em PVC com furos para
fixar na parede ou suporte de chão.

Expedidor de senhas vermelho em plástico ABS 
com acessórios para montagem em suporte de 
parede ou chão.

Rolo de 2.000 Senhas.
As senhas estão disponíveis com: 
letra + 2 números (A23) ou com 3 números (023). 
Cinco cores diferentes disponíveis.

Comando sem fio opera 
na frequência padrão 
europeia de 433,92 MHz.
Construido em plástico ABS 
fornecido com um botão avanço 
normal/rápido (NEXT), uma tecla de função (C) e
LED de confirmação de chamada.
Alcança 15-20 mt.
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