
Ascom A51
Zware bescherming in een lichtgewicht verpakking

Ga voor meer informatie over TrakCare naar https://www.intersystems.com/products/trakcare

Een robuuste, slimme en gebruiksvriendelijke 
alarmzender, ontworpen voor werkplekken waar een hoog 
beveiligingsniveau vereist is, de Ascom a51TM pager is 
uw beschermer in tijden van nood. Met deze lichtgewicht 
pager in zakformaat kunt u niet alleen handmatig alarmen 
verzenden, het zendt ook automatisch een alarm uit als u dat 
om de een of andere reden niet kunt.

 ■ Een trekkoord activeert een alarm als de pager 
met kracht van de gebruiker wordt afgenomen

 ■ 2 drukknoppen voor instelbare alarmen

 ■ Klein, licht en met zeer toegankelijke knoppen 
aan de voorkant

Fast facts

Twee alarmknoppen
Er zijn twee alarmknoppen, één voor zachte alarmen en één 
voor noodgevallen. Elke knop kan worden geprogrammeerd 
voor verschillende reacties, zodat het juiste alarm aan de 
juiste personen wordt doorgegeven - zonder verwarring. En 
omdat de knoppen aan de voorkant zitten, zult u geen moeite 
hebben ze te vinden. Een ingebouwde antenne vermindert 
niet alleen de levensduurkosten, maar voorkomt ook dat 
voorwerpen aan de antenne blijven haken en vermindert het 
risico op breuk.

Extra veilig
Voor extra veiligheid is er een trekkoord dat het noodalarm 
activeert als het van de pager wordt losgemaakt, 
bijvoorbeeld als het met geweld van een persoon wordt 
afgenomen. Het automatische ‘man-down’ alarm wordt 
geactiveerd afhankelijk van de positie en de hoek van 
de zender gedurende een vooraf bepaalde tijd. Het ‘no-
movement’ alarm wordt verzonden als de gebruiker binnen 
een vooraf bepaalde tijd geen teken van leven geeft.

Om valse alarmen te voorkomen, klinkt er een 
waarschuwingstoon voordat automatische alarmen worden 
verzonden. Deze functie is in alle versies beschikbaar en stelt 
de gebruiker in staat het alarm zo nodig te annuleren.

Traceren van de gebruiker
Om snel hulp te kunnen bieden, beschikt de Ascom a51 
pager over een optionele lokalisatiefunctie. Zodra een alarm 
wordt verzonden, worden opsporingscodes en andere 
vitale informatie doorgegeven. Op die manier kan de 
huidige positie van de persoon die de pager draagt, uiterst 
nauwkeurig worden geschat.

Intelligent design
De Ascom a51 biedt een reeks slimme functies voor maximale 
gebruiksvriendelijkheid, waaronder oplaadbare batterijen om 
tijd te besparen en ID-labels voor eenvoudige identificatie. 
Dit laatste is vooral belangrijk omdat elke pager zijn eigen 
SIM-kaart heeft. Immers, als u de zender van uw collega 
draagt, draagt u ook hun persoonlijke instellingen. Verder is 
de Ascom a51 verkrijgbaar in twee kleuren om onderscheid te 
maken tussen verschillende gebruiksdoeleinden.
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Slank, lichtgewicht ontwerp De a51 is klein en makkelijk mee te nemen.

Twee alarmknoppen
Het is mogelijk om elke knop met verschillende functies te programmeren, zodat het juiste type 
alarm wordt verzonden en verwarring wordt voorkomen.

Knoppen aan de voorkant
De knoppen aan de voorkant zijn gemakkelijk bereikbaar, wat het veiligheidsgevoel van de 
gebruiker verhoogt.

Piepen/trillen/LED De gebruiker weet dat het alarm is verzonden, wat zijn/haar gevoel van veiligheid nog vergroot.

Locatie Het is mogelijk om locaties met grote nauwkeurigheid te bepalen.

IR en LF in dezelfde eenheid
De a51 kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, waardoor hij aan uw behoeften 
kan worden aangepast.

Trekkoord Er wordt een alarm gegeven als het toestel met geweld van de gebruiker wordt afgenomen.

Man-down Er wordt een alarm gegeven als de gebruiker op de grond valt.

No-movement Er wordt een alarm verstuurd als de gebruiker geen teken van beweging vertoont.

Pre-waarschuwingssignaal
Een vibrerend knipper- en piepsignaal klinkt voordat man-down en no movement alarmen 
worden verzonden, wat de gebruiker de gelegenheid geeft valse alarmen te annuleren.

Akoestisch lokalisatiesignaal Gemakkelijker om een persoon in gevaar of in nood te lokaliseren.

ID label voor persoonlijke 
identificatie

Gebruikers kunnen hun pager gemakkelijk terugvinden, wat tijd bespaart en stress vermindert.

Oplaadbare batterijen Het is niet nodig de batterijen te vervangen.

Oplaadopties
Enkele lader 
Laadrek

Ingebouwde antenne Voorkomt dat voorwerpen aan de antenne blijven haken en vermindert het risico op breuk.

Robuust ontwerp De Ascom a51 is speciaal ontworpen voor ruw gebruik - en ook voor regen.

SIM-kaart Het is makkelijk om van pager te veranderen.

Kenmerken

Veiligheidskoord

Leren etui

Accessoires

Staalgrijs IJsblauw
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