Ascom a51
For sikker, diskret og smart alarmering
Ascom a51 er en robust, smart og brugervenlig alarmsender designet til arbejdspladser, hvor et højt sikkerhedsniveau er nødvendigt. Denne lette alarmsender,
der passer lige i lommen, sender ikke kun alarmer manuelt, men vil også sende en
automatisk alarm, hvis det af forskellige årsager ikke skulle være muligt for dig.
To alarmknapper
Der er to alarmknapper, en for soft alarmer
og en til mere kritiske situationer. Hver knap
har en række funktioner, der kan programmeres således, at man kan sikre at den
rigtige alarm bliver sendt til de rigtige
mennesker – uden forvirring. Da knapperne
er placeret på fronten, vil man ikke have
problemer med at aktivere dem. Udover at
mindske driftsomkostninger, forhindrer en
indbygget antenne genstande i at hænge
fast, hvilket nedsætter risikoen for beskadigelse.
Ekstra sikkerhed
For at yde ekstra sikkerhed er der en træksnor som aktiverer den kritiske alarm,
når den frakobles senderen, for eksempel hvis den ved vold eller magt fravristes
brugeren.”Man-down”-alarmen aktiveres
automatisk i forhold til de værdier man
på forhånd har defineret som gældende
vedrørende senderens position, vinkel
samt tidsinterval. ”No-movement”-alarmen
bliver afsendt, såfremt der ikke er tegn på
liv fra brugeren inden for en forhåndsdefineret tidsramme.

For at undgå falske alarmer vil en advarselstone lyde, før de automatiske alarmer
afsendes. Denne funktion er mulig i alle
versioner og tillader brugeren at annullere
alarmen, hvis det er nødvendigt.
Holder styr på brugeren
Ascom a51 indeholder en valgfri lokaliseringsfunktion, der sikrer hurtig assistance.
Lige så snart alarmen er afsendt sendes
lokaliseringskoder og anden vigtig information samtidigt. Dette sikrer, at man
orienteres om lokaliseringen af på den
pågældende person, der bærer senderen,
med meget stor præcision.
Smart design
Ascom a51 tilbyder en række smarte,
brugervenlige egenskaber, inklusiv genopladelige batterier samt navne mærkat for
nemt at kunne identificere sin egen alarmsender. Sidstnævnte er især vigtigt, da hver
enhed har sit eget SIM-kort, hvilket betyder,
at hvis du bærer en kollegas alarmsender, så
har du også dennes personlige indstillinger.
Ascom A51 er tilgængelig i to farver.
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Egenskaber
Slank, let design

Akustisk lokations signal

Ascom a51 er lille og nem at have på sig
– vejer kun 92gr

Gør det let at lokalisere en kollega i fare
eller i nød, hvilket øger trygheden ved
brug

To alarmknapper
Det er muligt, at programmere hver knap
med forskellige funktioner, som sikrer at
den rigtige alarm bliver sent og man undgår dermed forvirring
Knapper placeret på forsiden
Knapperne på fronten giver nem adgang
til tryk og giver hermed brugeren en større
følelse af sikkerhed
Bipper/vibrator/LED
Via bip/vibrator/LED ved brugeren at alarmen er blevet afsendt, hvilket giver en
større tryghed

Navne-mærkat for
personlig identifikation
Der er let for en bruger at finde deres egen
enhed, hvilket igen sparer tid og reducerer
stressniveauet
Indbygget antenne
Man undgår at genstande hænger fast
i antennen og knækkes og nedsætter
dermed risikoen for beskadigelse. Dette
højner også sikkerheden for at alarmer kan
modtages over ”alt”
Genopladelige batterier

Lokation

Der er ikke behov for at skifte batteriet,
hvilket giver lavere driftsomkostninger

Det er muligt at lokalisere meget præcist,
hvilket giver hurtigere hjælp ved en alarm

Opladnings muligheder

IR og LF i samme enhed
Ascom a51 kan benyttes såvel indendørs
som udendørs, hvilket giver en mere
fleksible brug af enheden
Trækssnor
En alarm afsendes hvis enheden med vold
fravristes brugeren. Denne egenskab giver
større sikkerhed i en kritisk situation
Man-down
En alarm afsendes, såfremt en bruger falder
om, hvilket også er medvirkende til at brugeren føler en større personlig sikkerhed

Enkeltlader
Racklader
Robust design
Ascom a51 er designet specifikt til at
modstå hårdhændet behandling og regn,
hvilket medfører færre skader og dermed
lavere serviceomkostninger
SIM kort
Det er nemt at skifte til en anden enhed,
hvilket giver en bedre udnyttelse af
enhederne
Tilbehør

No-movement

Sikkerhedssnor

En alarm afsendes, såfremt der ikke er tegn
på bevægelse hos brugeren

Læderetui

Forvarsling
Et vibrerende blink og et bip signal lyder
før man-down og no-movement alarmer
afsendes, hvilket giver brugeren mulighed
for at afbryde eventuelle falske alarmer.
Dette mindsker fejl alarmer og spildtid
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