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 A nap mint nap megjelenő, egyre kisebb és okosabb elektronikai elemeknek köszönhetően 

robbanásszerűen szaporodnak az ún. viselhető (wearable) mobil elektronikák. 

 

Ezeket a mobil eszközöket, - mint pl. támadásjelző, rosszullét,- elesés-jelző, vészjelző veszélyes 

munkahelyen dolgozóknak, életfunkciós szenzorok, egészségügyi távfelügyelet, személykövető, demens 

betegkövető, nővérhívó - sok okos elektronikai szakember ki tudja fejleszteni , már nagyon kis méretben, 

akár IoT változatban. 

 

 Az igazi gondot mindenütt a professzionális, ütésálló, vízálló tokozás jelenti, ami igényes ergonómiai, 

esztétikai szempontoknak is megfelel. Ezek kifejlesztése, 

felszerszámozása, gyártása óriási befektetést, és sok időt igényel. 

 

 A BW típusú karkötőházak tulajdonképpen a fejlesztőknek ezt a 

problémáját oldják meg, és a „wearable” elektronikák, professzionális 

tokozására szolgálnak. A BW karkötőházak nagy szilárdságú ABS 

anyagból nagy sorozatban fröccsöntött, normál bőr, vagy fém 

karóraszíjakkal felcsatolható, design tokozatok. 

 

A BW2 karkötőházban CR2032 méretű elem, és a róla működtethető, 

wireless szenzorok, jeladók, „jelzőtüzek”, távadók, akár több nyák panel, 

GPS, GPRS, IOT, hangszóró, mikrofon és nagy kapacitású LiPo 

akkumulátor is elhelyezhető. 

 

Több színben elérhető (fehér, fekete, sárga, szürke és krémszín). 

Opcionális kiegészítő tartozékok: rögzítő csavarok (3 féle), szilikon 

tömítés, PIEZO vízálló miniatűr hangszóró) 

 

Tulajdonságok: 

• nagy szilárdságú ABS fröccsöntött műanyag ház 

• vízálló (szilikon tömítéssel és megfelelő előlap fóliával 

használva) 

• törésálló 

• A ház két oldala csavarokkal rögzíthető egymáshoz 

• 5 színben elérhető: fekete, fehér, sárga, szürke, krémszín 

Package contents: 

• Professzionális BW2 karkötőház (előlap, hátla, beépíthető 

hangszórófedél) 

http://www.procontrol.hu/


 

 
 
 

 
  3. oldal, összesen: 3  
 

PROCONTROL ELECTRONICS LTD 
www.procontrol.hu 

Procontrol 

Opcionális kiegészítő tartozékok: 

 

• szilikon tömítés 

• PIEZO vízálló miniatűr hangszóró 

• 3 féle csavar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PT csavar PHILLIPS 
1.8x5Z.BLANC WN 1412 

(amennyiben NINCS szilikon 
tömítés): 

PT csavar PHILLIPS 
1.8x8Z.BLANC WN 1412 (szilikon 

tömítés használata esetén) 

PAN Torx lemezcsavar 1,8x10 
(a nyomtatott áramkör 

hátlaphoz való  rögzítésére) 

Szilikon tömítés BW2 karkötőházhoz 

PIEZO vízálló miniatűr hangszóró 
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