Produktblad
Produkt: 	Ascom 914T
En robust personsøger med grafisk display,
der gemmer op til 10 beskeder

ASCOM 914T Robust personsøger
med to-linjers tekst display

Ascom 914T er lille og bekvem at bære i en
skjorte- eller kittellomme. Smarte funktioner
gør den nem at betjene. Den er udviklet specielt
til at modstå slag og hårdhændet brug, hvilket
gør den særligt velegnet til brug på hospitaler
og i industrien.

Vi havde særligt hospitalsansatte og industriarbejdere i tankerne, da vi
udviklede Ascom 914T. Robusthed er afgørende i disse krævende miljøer,
hvor udstyr dagligt udsættes for hårdhændet behandling. 914T er i stand
til at modstå slag og er både støv- og vandtæt i overensstemmelse med
IP64-klassifikationen.
Robust og pålidelig beskedmodtager
Et smart og enkelt design gør den virkelig nem at bruge. Der er kun én
betjeningsknap, som styrer alle funktioner. Lange beskeder scroller automatisk over to linjer med 12 tegn pr. linie indtil hele beskeden er vist. En
besked kan præsenteres med op til syv forskellige alarmsignaler, så vigtigheden af beskeden hurtigt kan defineres.
Af andre funktioner kan nævnes: tidsstempling, vibrator, rækkevidde
kontrol samt fraværsindikation.
Ascom 914T personsøgeren forsynes med engangsbatterier eller
specielt designede genopladelige NiMH-batterier. Både personsøger og
batterier er lavet af materialer, der ufarlige for miljøet. Ascom 914T er en
naturlig del af System 900-produktserien.
Eksplosionsfarligt miljø
Ascom 914T fås også i en ATEX-version – godkendt til brug i miljøer med
risiko for eksplosionsfare. 914T ATEX versionen følger ATEX direktivet i
Europa, CSA certificeringen i Nord Amerika samt IECEx certificeringen i resten
af verdenen.

produktblad: ASCOM 914T
Funktioner og fordele

Robust design

914T er støv- og vandtæt i overensstemmelse med IP64-klassifikationen, og er designet til at modstå stød

Stort display

24-tegns display med automatisk scroll funktion

Syv forskellige alarmsignaler

Typen af alarmsignal der modtages, definerer beskedens vigtighed

Én knap til alle funktioner

Intelligent programmering gør den nem at betjene med blot én knap

Kompakt og let

Passer perfekt i en kittel- eller skjortelomme

Automatisk scroll funktion

Beskeder på op til 120 tegn kan modtages og vises automatisk

Beskedhukommelse

Gemmer op til 10 beskeder eller i alt 480 tegn

Tids- og datostempel

Let at se hvornår en besked er modtaget

Indbygget ur

Kan vise klokkeslettet når der ikke modtages beskeder

Rækkevidde kontrol

Indikerer når du forlader personsøgeanlæggets dækningsområde

Gruppebeskeder

En udsendt besked kan modtages af flere personsøgere

Forskellige signaltyper

Vælg både lyd- og lysalarmsignaler

Udvidet tegnunderstøttelse

Kyrillisk, græsk, hebraisk og arabisk

Clips

En praktisk måde at bære din 914T på

Mål & vægt

Størrelse: 86 x 51 x 19 mm. Vægt: 84 g inklusiv batteri

Farve

Stålgrå og isblå

Optioner

Vibrator, egensikker (ATEX) version; EEx ib IIC T4 (kun i stålgrå version)

Tilbehør

Ladereol

Pladsbesparende ladereol, der oplader 8 enheder. Mulighed for fraværshåndtering.

Drejeclips

Giver større bevægelsesfrihed

Sikkerhedssnor

Længde: 80 cm eller 35 cm

Forskellige alarmsignaler

7

Tegn pr. besked

120

Gemte beskeder

10

Tegn i hukommelse

480

Gruppenumre

5

Fraværsindikation

Ja

Tids- og datostempel

Ja

Indbygget ur

Ja

Rækkevidde kontrol

Ja

Lydløs tilstand

Ja
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