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Produkt:

Ascom a71
En kompakt og robust 2-vejs enhed til alarmog beskedhåndtering

ASCOM a71 DESIGNET TIL AT HJÆLPE
OG BESKYTTE MENNESKER, DER ER
UDSAT FOR TRUENDE SITUATIONER PÅ
DERES ARBEJDE

Ascom a71 fås med to forskellige alarmindstillinger. Standardmodellen har alarmknap og
træksnorsalarm.

Hjælpen er kun et enkelt tryk væk
Du kan forprogrammere alarmfunktionerne i a71 således, at den rigtige
alarm sendes til de rette personer – uden forvirring. I en nødsituation
skal du blot trykke på alarmknappen. Og hvis enheden tages fra dig med
magt, sendes der automatisk en alarm Din position angives med ekstrem
nøjagtighed hos modtagerne, og der sendes straks hjælp.
Pålidelig afsendelse af meddelelser
Beskeder vises i almindelig tekst på et stort baggrundsbelyst LCD-display,
så det også kan aﬂæses, når det er mørkt. Det er muligt at bekræfte en
besked således, at du ved om din besked er modtaget. Er du uden for
rækkevidde, underretter systemet den person, der søger dig om, at du er
fraværende. Så snart din alarmsender sættes i opladeren, får systemet også
besked om, at du er fraværende.
Prioriterede beskeder
Beskeder med høj prioritet kan programmeres, så de kommer forrest i
”beskedkøen” og derved ”overstyrer” igangværende beskeder. Derved kan
du være sikker på, at vigtige beskeder når rette modtager omgående.
Beskeder fra teknisk udstyr til personale
Begge Ascom a71-modeller kan programmeres til at modtage vigtige
informationer fra f.eks. maskiner, bygningsautomatik, alarmsystemer
samt Internet- og intranetafsendelser. Derudover er der mulighed for at
bekræfte modtagelsen af en besked.
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Funktioner
Alarmknap på front

Let tilgængelig alarmknap sikrer hurtig alarmering i truende situationer

LCD-display

Stort, baggrundsbelyst display med justérbar tekststørrelse

Lokationsbestemmelse

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

Træksnorsalarm

En alarm afsendes hvis enheden med vold fravristes brugeren

Man-down/No-movement-alarm

I tilfælde af en alarm kan en kollega hurtigt lokaliseres og kommes til undsætning

Forvarsling

Et signal lyder før man-down og no-movement alarmer afsendes, som giver brugeren mulighed for
at afbryde eventuelle falske alarmer

Fraværsindikation

Når enheden anbringes i opladeren underrettes systemet om, at du er fraværende

Gruppebesked

Den samme besked kan sendes til en gruppe personer samtidig, hvilket sparer tid.

Fjernbetjening

Gør det muligt for brugeren at udføre handlinger som f.eks. at åbne en dør fra en vis afstand

Soft-keys

3 programmérbare taster, hvor genveje kan oprettes til hyppigt anvendte funktioner

Bipper/vibrator/LED

Forskellige muligheder for at notiﬁcere, at en besked er modtaget

SIM-kort

Hver enkelt bruger har et SIM-kort, hvor alle personlige indstillinger, herunder proﬁler og soft-keyfunktioner, er gemt. Kortet overføres let fra én enhed til en anden

Robust design

Modstandsdygtig over for vand (IP64), støv, snavs og elektrostatiske udladninger – og stødsikker

Opladefunktioner

Racklader til 6 enheder
Enkeltlader
Genopladelige batterier

Menuer på ﬂere sprog

Vælg mellem 11 sprog

Man-down/No-movement-alarm med forvarsling
Der sendes automatisk en alarm, hvis brugeren ligger ned eller ikke bevæger
sig i et på forhånd deﬁneret tidsinterval. Blink, vibration eller biplyd aktiveres,
før alarmen afsendes, for det tilfælde at alarmen er udløst ved et uheld, hvorved falske alarmer elimineres.

Ice blue

Bekvem og smart
En af de vigtigste egenskaber ved Ascom a71 er størrelsen. Alarmsenderen
er lige præcis stor nok til at vise beskederne tydeligt, og lille nok til at være
let at bære. Takket være en indbygget antenne behøver brugerne ikke at
bekymre sig om, at den kommer til at sidde fast i tøjet. Hvis alarmsenderen
alligevel sætter sig fast, udløses en sikkerhedsklips, så Ascom a71 ikke
beskadiges. Den fås i to farver – særdeles brugbart, hvis du f.eks. ønsker at
kunne kende forskel på forskellige brugere. Alarmsenderen er også udstyret
med en ID-mærkat for hurtig identiﬁkation.

Tilbehør
 Læderetui

Eksplosionsfarligt miljø
Ascom a71 fås også i en ATEX-version – godkendt til brug i miljøer med
eksplosionsfare.
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Steel grey

IR & LF lokationsbestemmelse i samme enhed
Via IR og LF lokationsbestemmelse sikres optimal dækning såvel inden- som
udendørs med høj sikkerhed til følge. Vælg det lokationssystem, der passer
bedst til dit miljø.

