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SISTEMATICA 
Easy 

TECHNISCHE DATA 

 

Afmetingen (LxBxH) 109x56x30 

Gewicht 120 gram  

Beschermings graad IP 67 

Verbruik stand-by 5 mA 

Verbruik  25 mA 

Batterijen 2x AAA Oplaadbaar 1500 mAH 

Werk temperatuur -20°C - + 55°C 

Frequenties ISM 868/915 MHz  

Bereik 150 meter (open veld) 

Aantal functies 2 tot 6 

  

 

  

 De EASY van Sistematica is een compacte 

handzender met 2, 4 of 6 drukknoppen, een 

Start en een Stop drukknop. 

 

 

De drukknopfuncties kunnen verdubbeld 

worden met de Tilting Hand optie waarbij de 

de zender aan de hand van het kantelen van 

de zender een tweede functie inschakeld. 

 

 

De EASY is ideaal voor lieren, 

autotransporters, industriële automatisering, 

etc. 

Waterdicht (IP67) en blijft drijven. 

Ergonomisch ontwerp 

Gemaakt van gegoten kunstof met 

een rubber omhulsel  voor extra 

stevigheid en bescherming.  

De EASY kan op maat gemaakt 

worden met verschillende kleuren, 

symbolen en logo’s. 
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SISTEMATICA 
Easy 

Optioneel  

SAFETY POINT 

Met de Safety Point is het mogelijk om bepaalde functies alleen 

te activeren indien de zender bij de Safety Point gehouden 

wordt. De Safety Point kan op elke gewenste plaats bevestigt 

worden waar de veiligheid het grootst wordt geacht.   

 

BACKLIT KEYPAD 

Voor een beter zicht op de drukknoppen op donkere 

werkplaatsen. Een speciale sensor die de schemering meet 

schakeld de verlichting aan en uit. 

HOUDER 

Makkelijk te bevestigen houder  voor de zender van duurzaam 

kunststof. Ook beschikbaar met Safety Point. 

 

VIBRACALL/BUZZER 

Indien de zender en ontvanger geen verbinding meer met 

elkaar hebben geeft de zender dit d.m.v. een trilsignaal of een 

zoemer aan. 

TILTING HAND 

Door de zender langzaam naar links of rechts te kantelen kan 

de zender een drukknop een tweede functie, proportionele 

bediening of een Snel/Langzaam functie activeren. 

DRAAGBAND 

Voor een comfortabel draaggemak. 

EGO NEMO NIMBLE TREND 


