
Op de achterkant verandert u een compatibiliteitsoverzicht

N46 Wandzender (met 2 relais)
Sinds augustus 2018 worden de kamerzender N46 (F.01U.140.037) en de kamerzender N46 met twee relais (F.01U.140.038) 
geleverd met een nieuwe aansluitbus voor de peerdrukker.

Dit betekent dat de oude aansluitingen alleen compatibel zijn met de eerder geleverde peerdrukkers 
(F.01U.140.030/F.01U.140.031). Bij de nieuwe N46-varianten (N46-II en N46-2R-II) wordt een nieuwe connector met de  
bijbehorende aansluiting aan het assortiment toegevoegd.

Het artikelnummer van de kamerzender blijft ongewijzigd. De peerdrukker heeft een nieuw artikelnummer voor de versies  
met 3m en 7m kabel.

We willen er ook op wijzen dat de oude modelvariant bij voorkeur tijdens de overgangsperiode wordt verstuurd.  
Indien de oude peerdykkers niet meer leverbaar zijn leveren wij de nieuwe variant aan u. Op de aleverbon, de factuur  
en het typeplaatje van het product kunt u zien welke modelvariant u ontvangt.

Typeplaatjes op de differentiatievoorziening

De nieuwe apparaatvarianten zijn zowel op de verpakking als op het apparaat met “II” gemarkeerd.

Batterijen voor de N46

Ook de accu’s voor de N46 hebben een nieuw artikelnummer.

T.000.001.403  Lithium batt. energizer CR2450 duopakket

Gebruik uitsluitend Energizer batterijen, aangezien de behuizingen voor  deze batterijen zijn aangepast. 
Deze hebben de beste houvast in de behuizing. Dit geldt zowel voor de N46-varianten I als voor de N46-variant II.
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Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw verkoper. Als het onduidelijk is welke modelvarianten 
er al waren geleverd, neem dan gerust contact op met onze BackOice via orders@telealarm.com.

N46 Wandzender (met 2 relais)
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Compatibiliteit Overzicht

Artikelnaam

N46-kamer zender
CRS-NC-N46
en
N46-Room transmitter
with two relays  
CRS-NC-N46-2R

N46-kamer zender
CRS-NC-N46-II
en
N46-Room transmitter
with two relays  
CRS-NC-N46-2R-II

Artikelnummer
F.01U.140.037/
F.01U.140.038

Productfoto

Peerdrukker 3m  
CRS-NC-PPB-3M

F.01U.140.030 ü x

Peerdrukker 7m  
CRS-NC-PPB-7M

F.01U.140.031 ü x

Peerdrukker 3m  
NC-PPB-3M-II

T.240.001.228 x ü
Peerdrukker 7m  
NC-PPB-7M-II

T.240.001.229 x ü
Lithium Batt. 
Energizer CR2450 
duo pack

T.000.001.403 ü ü
Lithium Batt.3V 
CR2450  
(niet Energizer)

F.01U.206.009 x x


