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Uniwake är en väckningsanordning avsedd för hörselskadade/döva som inte hör 
vanliga väckningsanordningar.

Uniwake passar till de flesta situationer och larmar via vibrator för akustiska signaler 
från väckarklocka, telefon, brandlarm eller barn som gråter. 

Egenskaper

• Inbyggd batteribackup

• Inbyggd mikrofon 

• Kan förses med extern mikrofon 
(option)

• Reglerbar mikrofonkänslighet

• Lysdiod som visar att larmet är 
aktiverat

• Lysdiod som visar att UniWake 
är ansluten till nätspänningen. 
Lysdioden blinkar om back-up-
funktionen är aktiverad.

• Ingång för direktanslutning av 
yttre larm, t ex brandlarm, dörr/
telefon. För denna funktion 
fordras hjälp av installatör.

• Spänningsutgång; kan t ex 
kopplas till optisk anläggning. För 
denna funktion fordras hjälp av 
installatör.

Uniwake
Väckningsanordning med vibrator 
och inbyggd brandlarmsindikering
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Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Sweden and International Sales

+46 (0)8 767 18 18
info@edin.se
www.univox.eu

UnivoxAudio Ltd.
UK Sales

+44 (0)1707 339216
writeto@univoxaudio.co.uk
www.univoxaudio.co.uk

Systemöversikt

UniWake  Art nr Beskrivning
    340020 UniWake väckningsanordning komplett med med vibrator,  
     transformator, DIN-kontakt för inlödning av yttre signaler, 
     förpackning.

Ingångar:   Inbyggd elektretmikrofon, känsligheten justeras med ratt på frontpanelen.
    Yttre mikrofon (kopplas in via 3,5 mm-jack på baksidan), känsligheten 
    justeras med ratt på frontpanelen. Denna funktion kan användas för t ex 
    övervakning av sovande barn.
    Ingång för anslutning av yttre enheter, t ex dörrklocka, brandvarnare. 
    Kortslutande funktion och/eller spänningsingång (1,5-24V AC/DC).
Vibratorutgång:  3,5 mm jack på baksidan. Denna utgång kan också användas som  
    spänningsutgång vid alarm (6V DC, max 200mA).
Indikeringslampor: Röd lysdiod (”VIB”) Indikerar att ett alarm är aktiverat.
   Gul lysdiod - fast sken Indikerar att UniWake är strömförsörjd via det batterieliminatorn.
   Gul lysdiod - blink sken Indikerar att UniWake är strömförsörjd via det inbyggda back-up-batteriet.
Strömförsörjning:  Transformator 230/12V AC, anslutes på baksidan.
Back-up-batteri:  Inbyggt Ni/Mh laddningsbart batteri. Batteriet laddas när transformatorn är  
    ansluten till UniWake. Laddningstid cirka 36 tim. om batteriet är helt tömt.
Drifttid back-up-  Cirka 48 tim kontinuerlig övervakning (simulerat med 10 aktiviteter på  
batteriet:   ingångarna) med fullt laddat batteri (250 mA/h).

Om UniWake: Storlek 150x70x22mm (BxDXH) 
   Vikt 280g exkl transformator

Om vibratorn: Storlek Ø85x25mm 
   Vikt 80g 
   Kabellängd 1,7m

Om transformatorn: Storlek 70x50x40mm 
   Vikt 382g 
   Kabellängd 2m

Reservdelar/tillbehör: Art nr Beskrivning
    381050 Vibrator
    289003 Transformator 
    241101 13C, Kavajmikrofon typ ”mygga”, elektret


