
Ascom a71 is ontworpen om 
mensen te ondersteunen en te 
beschermen die zijn blootgesteld 
aan kwetsbare of dreigende 
situaties in hun werk
De Ascom a71 is verkrijgbaar met twee verschillende alarminstellingen. 
De basisversie heeft een drukknopalarm en een trekkoordalarm.

Betrouwbare berichten
Berichten worden in gewone tekst op een 
groot verlicht LCD-display weergegeven, wat 
betekent dat ze zelfs in het donker kunnen 
worden gelezen.
Omdat het mogelijk is om een bericht te 
bevestigen, weet u dat uw bericht is ontvangen. 
Wanneer u buiten bereik bent, informeert het 
systeem de persoon die naar u zoekt. Zodra u 
uw alarmpager in de reklader plaatst, wordt het 
systeem gewaarschuwd dat u afwezig bent.

Berichten met hoge prioriteit
Er kunnen berichten met een hoge prioriteit 
geprogrammeerd worden om te worden 
verzonden naar het begin van de 
berichtenwachtrij, waardoor lopende berichten 
worden onderbroken. Op die manier weet u 
zeker dat belangrijke berichten onmiddellijk hun 
bestemming bereiken.

Berichten van machine naar mens 
Beide Ascom a71-versies kunnen 
geprogrammeerd worden om essentiële 
informatie van vaste systemen te ontvangen, 
zoals machines, 
gebouwautomatiseringssystemen en 
alarmsystemen. Het is ook mogelijk om alle 
ontvangen informatie te bevestigen.

Hulp is slechts een druk op de knop 
verwijderd 
U kunt verschillende beveiligingsalarmen 
voor verschillende situaties 
voorprogrammeren. In geval van nood drukt 
u gewoon op de alarmknop.  Of als het toestel 
met geweld van u wordt afgenomen, wordt 
automatisch een alarm verzonden.
Uw positie wordt zeer nauwkeurig bepaald 
en er wordt onmiddellijk een back-up 
verzonden.

■ Compacte en robuuste pager 
voor tweeweg tekstberichten en 
persoonsalarmering

■ Accessoires leren etui
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Handig en slim

Een van de meest opvallende eigenschappen van 
de Ascom a71 is zijn formaat. De pager is groot 
genoeg om berichten duidelijk weer te geven en 
klein genoeg om hem gemakkelijk te kunnen 
meenemen. Omdat de antenne is ingebouwd 
hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken dat 
hij vast komt te zitten in hun kleding. Mocht het 
toestel toch vast komen te zitten, zorgt een 
ontgrendelingsfunctie met clip ervoor dat het niet 
breekt.

Het toestel is ook voorzien van een ID-label voor 
snelle identificatie.

ATEX-versie
De Ascom a71 is ook verkrijgbaar in een ATEX-
versie - goedgekeurd voor gebruik in 
explosiegevaarlijke omgevingen.

Man-down/No-movement-alarm met 
waarschuwingssignaal
Er wordt automatisch een alarm verzonden als de 
gebruiker zich gedurende een vooraf ingestelde 
periode in een horizontale of immobiele positie 
bevindt.

Er klinkt een knipperend, trillend of piepsignaal 
voordat het alarm wordt verzonden, voor het 
geval het alarm per ongeluk is geactiveerd, 
waardoor er geen vals alarm wordt afgegeven.

IR- en LF-positionering in hetzelfde toestel 
Dankzij de IR- en LF-positioneringsfuncties kan 
het alarm zowel binnen als buiten worden 
gebruikt. Selecteer het positioneringssysteem dat 
het beste bij uw omgeving past. Voor Ascom a71 
ATEX is alleen LF-positionering beschikbaar.

KENMERKEN

Alarmknop Gemakkelijk gebruik in bedreigende situaties

LCD-scherm Groot verlicht display met instelbare tekstgrootte

IR- en LF-positionering Kies het beste positioneringssysteem voor verschillende omgevingen

Trekkoordalarm
Er wordt automatisch een alarm verzonden als het toestel met geweld 
van de gebruiker wordt afgenomen.

Man-down/
no-movement-alarm

Met pre-waarschuwingssignaal In geval van een alarm kan een 
collega snel gevonden worden

Alarmindicator
De gebruiker wordt via een trilsignaal, pieptoon of led-lampje 
gewaarschuwd wanneer het alarm is verzonden

Meertalige menu's 11 talen om uit te kiezen

Afwezigheidsindicatie
Wanneer het toestel in de lader wordt geplaatst, krijgt u een melding 
dat u afwezig bent

Groepsberichten
Hetzelfde bericht kan tegelijkertijd naar een groep mensen worden 
gestuurd, wat tijd bespaart en nauwkeurigheid garandeert

Afstandsbediening
Laat de gebruiker bepaalde handelingen uitvoeren, zoals een deur 
openen op afstand.

Softkeys
3 programmeerbare softkeys voor het creëren van sneltoetsen voor vaak 
gebruikte functies

Trilfunctie/pieptoon/
led-indicaties

Verschillende opties om aan te geven dat een bericht is ontvangen

Oplaadopties

Oplaadrek voor 6 toestellen 
Enkelvoudige lader 
Oplaadbare batterijen

SIM-kaart
Elke gebruiker heeft een simkaart waarop alle persoonlijke instellingen, 
inclusief profielen en softkeyfuncties, zijn opgeslagen. De kaart kan 
gemakkelijk van het ene toestel naar het andere worden overgezet

Robuust ontwerp
Bestand tegen water (IP64), stof, vuil en elektrostatische ontladingen -en 
schokbestendig bij ruw gebruik

Ascom (Nederland) B.V. 
Postbus 40242
3504 AA Utrecht
info.nl@ascom.com 
Telefoon: +31 30 240 91 00

www.ascom.nl

Staalgrijs
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