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DRS-982K BULIK  
Dzwonek bezprzewodowy 
z przyciskiem hermetycznym 

 

 

• dwa dźwięki do wyboru 
• głośność ok. 85dB 
• regulacja głośności 
• sygnalizacja optyczna odbioru sygnału 
• nie wymaga instalacji 
• transmisja radiowa 433,92MHz 
• 16 kodów użytkownika 
• sygnalizacja akustyczna działania 

przycisku 

Opis 

W zestawie DRS-982K znajduje się dzwonek bezprzewodowy "BULIK" DRS-982 oraz przycisk 
bezprzewodowy hermetyczny PDH-227 firmy ZAMEL.  

 

Opis dzwonka:  

• idealny jako dzwonek do drzwi w domu, dzwonek „barowy” w restauracji, hotelu lub wewnętrzne 
urządzenie przywoławcze, 

• nie wymaga instalacji dzwonkowej, 
• dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 
• przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki, 
• transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz), 
• możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (16 kodów do wyboru), 
• dzwonek może współpracować jednocześnie z bezprzewodowymi przyciskami typu PDH-991, 

PDH-227 i PDB-233, 
• liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, 
• możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-236, 
• dwa dźwięki do wyboru (możliwość rozpoznania miejsca przywołania), 
• regulacja głośności, 
• sygnalizacja optyczna (dioda) odbioru sygnału w dzwonku, 
• dźwięk: DING - DING lub DING - DONG, 
• poziom dźwięku: ok. 85dB. 

Opis przycisku:  

• przeznaczony do współpracy z dzwonkiem bezprzewodowym BULIK i innymi produktami SERII X, 
• zasięg działania*: do 100 m w terenie otwartym, 
• przystosowany do pracy w trudnych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych (np. przy 

furtce), 
• zasilany baterią, 
• posiada sygnalizację optyczną działania, 
• przycisk z wizytówką. 
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*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli 
pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu 
działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 
80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na 
znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i 
podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości 
urządzeń. 

 

Dane handlowe  DRS-982K  
Kolor urządzenia szary, srebrny 
Kolor przycisku szary, srebrny 
Waga urządzenia 250  g 
Waga przycisku 39  g 
Wymiary urządzenia 160 x 66 x 90  mm 
Wymiary przycisku 80 x 21 x 33  mm 

 

Dane techniczne  DRS-982K  
Głośność 85  dB 
Stopień ochrony urządzenia IP20 
Stopień ochrony przycisku IP44 
Zasięg działania urządzenia 150  m 
Zasięg działania przycisku 100  m 
Okres gwarancji 24  miesiące 
Zasilanie urzadzenia 230  V AC 
Zasilanie bateryjne MN21 lu MN23A 
Ilość baterii 1 
Zasilanie przycisku 12  V DC 
Regulacja głośności Tak 
Bezprzewodowy Tak 
Materiał wykonania tworzywo sztuczne 
Współpraca z retransmiterem Tak 
Ilość melodii 2 
Współpraca z wieloma przyciskami Tak 
Temperaturowy zakres pracy urządzenia 0 ÷ 35  ºC 
Temperaturowy zakres pracy przycisku -20 ÷ 35  ºC 
Certyfikat CE Tak 
Ilość pilotów w komplecie 1  [szt.] 
Częstotliwość 433,92  MHz 
Moc nadajnika 5  mW 
Kodowanie 16  kodów 
Transmisja radiowa 
Tryb pracy monostabilny 
Liczba kanałów 16 
Znamionowe napiecie zasilania 230  V AC 
Pobór mocy 1,8  VA 

 


