
EO EVASION
Universele RF 

afstands- 
bediening

• Klein en handig apparaat

• Compact en licht voor onderweg

• Activeert alle geluidsapparatuur                             
(op 868,3 Mhz-radiofrequentie)

• Bereik van 5 tot 15 meter

• Automatische of pulsmodus

• Ingebouwde zoemer met                               
verschillende functies

• Merk: OKEENEA
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Toegankelijke publieke ruimtes en 
openbare wegen? Ja, het kan! 

De afstandsbediening EO EVASION® wordt 
gebruikt om alle geluidsapparatuur te activeren  
die op de 868,3 Mhz-radiofrequentie werkt: 
alle geluidslichten en alle apparatuur die op 
de markt wordt gebracht door EO GUIDAGE 
(geluidsbakens en , -lichten, multisensorische 
plattegronden en infoborden, etc.). Zowel in 
handmatige modus als in automatische modus 
krijgt de gebruiker maximale autonomie dankzij 
een bereik van  5 tot 15 meter, afhankelijk van 
de omgeving.

Automatische  modus:  
• Activeren / Deactiveren: langer dan 3 

seconden indrukken. 
• Geluid: Bij activatie geeft de zoemer 3 

piepjes. Daarna piept hij elke minuut. Bij 
deactiveren hoor je een lange pieptoon.

• Werking: verzendt 6 frames om de 8,8 sec. 
• Duur activatie: 30 minuten. Daarna terug in 

pulsmodus. 

Technische kenmerken

Zendfrequentie  868.3 Mhz in ASK

Codering 24 bits Manchester 
differentieel

Bandbreedte 3 Khz

Bereik 10 meter +/- 5 meter

Transmissietijd 16 milliseconde

Vermogen 1.5 MW

Bediening 1 knop

Voeding 3V LPR6 

Autonomie 3 tot 5 jaar

Afmetingen 8x4.8x1.6 cm

Gewicht 40 gr.

Min.-Max. 
temperatuur -25°C tot +55°C

EO EVASION
Maximale 

toegankelijkheid

Producent: 
OKEENEA

Ingebouwde zoemer met 
verschillende functies: 
• 1 korte puls: transmissie geactiveerd
• 2 korte pulsen: boost > volumetoename 

indien de lichten hiermee zijn uitgerust
• 1 lange puls: activering van automatische 

modus
• 1 lange puls: deactivering van 

automatische modus


