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SafeLine 
FD1600

Minimal installationstid 
– förinstallerade språk och meddelanden

LED-display 
– hög kontrast

Slopa kablarna
– konfigurera med din vanliga smartphone

Kompatibel med IPS 
– fristående våningsvisarsystem

Strömförbrukning:  40-200 mA at 24 VDC
Spänning:    18-28 VDC
Ingångar:    8

LED – det energisnåla valetVåningsvisar- 
teknologi för
årtiondena
FD1600 är en talande våningsvisare som visar 
riktningspilar, rullande text och våningstal, samt även 
spelar upp förinstallerade våningsmeddelanden. 
 
FD1600 bygger på pålitlig LED-teknik, är energisnål 
och lätt att integrera i system med minimal 
installationstid. FD1600 är även kompatibel med 
vår Independent Positioning System (IPS), som 
möjliggör ett komplett våningsvisarsystem helt 
fristående från styrsystem – en kostnadseffektiv och 
långsiktig lösning perfekt för byggnader i behov av 
modernisering.

Våningsvisaren för  
oberoende positionering

Faktisk storlek
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info@safeline.eu

SafeLine
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Germany 
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SafeLine UK
Unit 47 Acorn Industrial 
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DA1 4AL 
United Kingdom 
 
info@safeline-group.uk

Tillgängliga versioner

Kombinera FD1600 med vår Independent Positioning 
System (IPS) för ett våningsvisarsystem fristående från 
styrsystem och fritt från mekaniska delar. En praktisk 
lösning utan linor eller kontakter – undvikandes långa 
installationstider och mekaniskt underhåll. 

Fristående våningsvisar- 
system utan krångel Andra produkter från SafeLine

Hisstelefoner

Ersättnings- 
produkter

GSM-gateways

CANopen-Lift- 
produkter

Våningsvisare/ 
talande vånings- 
visare

Brand- 
kommunikation

Här hittar du oss

SafeLine är ett svenskt hissäkerhetsföretag grundat 
1995. Vi har försett våra kunder med med över  
250 000 installationer av hissäkerhetsprodukter, 
något som gör oss till den största oberoende  
tillverkaren av hissäkerhetsprodukter i Europa.

Din samarbetspartner 
i hissäkerhet


