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MeshPort Red för mobiltelefon, surfplatta eller PC

Bluetooth MESH intercom

Mesh ett självoptimerande och självläkande 
nätverk som alltid letar efter den bästa 
anslutningen och söker en ny när en 
enhet kopplas bort. Med Open Mesh, kan 
ett obegränsat antal användare ansluta 
till varandra inom en räckvidd upp till 800 
meter.

Repeater Mode

MeshPort Red kan konfigureras för att 
användas som fristående repeater utan 
koppling till en mobiltelefon. I detta läge 
kan man förlänga räckvidden i Mesh 
nätverket så att det t.ex. fungerar mellan 
två våningsplan. 

Huvudegenskaper

• Bluetooth 4.1 (HSP, HFP).
• Bluetooth MESH intercom med 

obegränsat antal Sena Mesh enheter och 
upp till 800 m räckvidd (öppen terräng).

• Avancerad brusreducering.
• 9 valbara kanaler.
• Mobilapp för iOS eller Android (kanalbyte).
• Samtalstid upp till 8 timmar.
• Standbytid upp till 250 timmar.
• Litiumbatteri 3.8V - laddningstid 2 timmar.
• Uppdaterbar firmware.
• Godkänd enligt CE, FCC, IC.
• Temperaturområde: -10˚C till 55˚C.
• Storlek: 45 mm x 187 mm x 26 mm.
• Vikt: 60 gram.
• Satsen innehåller: MeshPort Red enhet, 

antenn, fästen, USB kabel.

Intercomgrupper som har Sena Tufftalk-M headset eller andra headsets utrustade med MeshPort Blue 
kan nås på distans om en i Mesh Intercom gruppen har en MeshPort Red kopplad till sin mobiltelefon. 
Denna mobiltelefon fungerar då som en gateway. En person som befinner sig på distans utanför Mesh 
Intercom nätverkets räckvidd kan då ringa denna mobiltelefon och därmed fjärransluts personen och 
kan kommunicera med Mesh Intercom nätverkets medlemmar. MeshPort Red kan också användas som 
repeater och förlänga räckvidden i Meshnätverket, t.ex. mellan två våningsplan. 

MP-03

Sena MeshPort mobilapp

Sena MeshPort App tillåter enkel hantering 
och navigering för enhetens inställningar 
direkt i din smartphone. Du kan enkelt byta 
kanal mellan 1-9, få meddelande om ny 
firmware och läsa manualen. Appen finns 
för iOS och Android. 

INTERCOM

FJÄRRANSLUT TILL MESH INTERCOM NÄTVERK ELLER FÖRLÄNG RÄCKVIDDEN



Råsundavägen 79
169 57  SOLNA 

Tel: 08 - 51 49 49 30
info@sjobergab.se

www.sjobergab.seM.SJÖBERG AB Vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001

INTERCOM

MESH INTERCOM NÄTVERK I BULLRIGA MILJÖER

MESH INTERCOM NÄTVERK I NORMALA MILJÖER


