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1. Kennismaking
De Onrustmelder signaleert onrustige geluiden zoals gillen, schreeuwen en
krijsen en meldt dit op het (bestaande) oproepsysteem. Zo krijgt men door van
welke kamer c.q. ruimte de melding afkomstig is.
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1.1 Onderdelen
De Onrustmelder bestaat uit:
een geluidsontvanger voorzien van een 220-240 volt adapter en een kabel
voor het oproepsysteem.
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Afbeelding 1: Opbouw Onrustmelder
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