
Ascom 914T
De robuuste zakpager met 
een tweeregelig display

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

De Ascom 914T is klein genoeg om comfortabel in een broek- 
of jaszak te passen. De pager is speciaal ontwikkeld om tegen 
een stootje te kunnen en is bestand tegen intensief gebruik. 
Slimme functies maken hem eenvoudig te bedienen. Dit is de 
perfecte pager voor ziekenhuizen en de industrie.

■ Meertalig display

■ De 914T is stof- en waterdicht

■ Slaat tot 10 berichten of 480 tekens op

■ Past in een borstzak

Fast facts

Bij de ontwikkeling van de 914T berichtontvanger hebben wij 
speciaal gedacht aan de behoeften van ziekenhuispersoneel 
en werknemers in de industrie. Veerkracht is essentieel in 
deze veeleisende omgevingen, waar apparatuur dagelijks 
zware klappen te verduren krijgt. De 914T kan tegen een 
stootje en is bestand tegen intensief gebruik. Hij is zowel 
stof- als waterdicht volgens de IP64-classificatie

Veerkrachtige en betrouwbare boodschapper
Een slim, eenvoudig en slank ontwerp garandeert 
gebruiksvriendelijkheid. Er is slechts één bedieningsknop, 
die voor alle functies dient. Lange berichten worden 
automatisch verschoven, waarbij twee regels tegelijk 
worden getoond, twaalf tekens per regel, totdat het volledige 
bericht is weergegeven. Het is mogelijk de pager zeven 
verschillende soorten signalen te laten geven voor een snelle 
identificatie van berichten. Diverse andere nuttige functies 
zorgen ervoor dat uw 914T een betrouwbare partner is voor 
vele, vele werkuren.

Alle pagers kunnen worden gevoed door wegwerp- of 
speciaal ontworpen oplaadbare NiMh-batterijen. Zowel 
de pagers als de batterijen zijn gemaakt van materialen 
die niet schadelijk zijn voor het milieu. Ascom biedt u een 
slimmere keuze. De 914T neemt een logische plaats in de 
system 900-productreeks in.

Intrinsiek veilig
De 914T is ook verkrijgbaar in een explosieveilige uitvoering 
die gecertificeerd is voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, 
zoals de petroleum- en de chemische industrie. Voor haar 
producten volgt Ascom de AteX-richtlijn voor Europa, 
de CSA-certificering voor Noord-Amerika en de Iecex-
regeling voor de rest van de wereld.
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Ga voor meer informatie over TrakCare naar https://www.intersystems.com/products/trakcare

Duurzaam ontwerp
De 914T is stof- en waterdicht volgens de IP64 classificatie,  
hij is ontworpen om schokken te weerstaan

Groot scherm Display met 24 tekens en automatische scrolfunctie

Zeven alarmcodes Berichtprioriteit geïdentificeerd door het signaal

Eén knop voor alle functies Slimme programmering maakt de bediening eenvoudig met slechts één knop

Compact en lichtgewicht Past in een borstzak

Automatische scrollfunctie Berichten tot 120 tekens kunnen worden ontvangen en automatisch weergegeven

Berichtopslag Slaat tot 10 berichten of 480 tekens op

Registratie van datum en tijd Gemakkelijk te controleren wanneer een bericht werd ontvangen

Buiten bereik indicator Geeft aan wanneer u het gebied dat door het berichtensysteem wordt gedekt, hebt verlaten

Groepspagina's Eén bericht wordt doorgestuurd naar verschillende ontvangers

Verschillende signalen Kies zowel toon- als lichtsignalen

Meertalig display Cyrillisch, Grieks, Hebreeuws en Arabisch beschikbaar in eerste softwarerelease

Basisgegevens Afmetingen: 86 x 51 x 19 mm. Gewicht: 84 gram, inclusief batterij.

Opties Trilmotor, intrinsiek veilige uitvoering, EEx ib IIC T4, (alleen staalgrijze kleur)

Kleur Staalgrijs, IJsblauw

Verschillende alarmcodes 7

Tekens per bericht 120

Opgeslagen berichten 10

Tekens in het geheugen 480

Paginanummers groeperen 5

Afwezigheidsindicatie Ja

Tijdstempel Ja

Tijdweergave Ja

Indicatie buiten bereik Ja

Stille modus Ja

Oplaadrek Laadt 8 apparaten op. Klein oppervlak nodig (36 x 13 x 7 cm). Afwezigheidsafhandeling als optie.

Riemclip, kliksysteem Een handige manier om uw 914T mee te nemen – altijd bij de hand. Materiaal TPE.

Veiligheidskoord Lengte 80 cm of 35 cm

Kenmerken

Functies

Accessoires
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