
ASCOM a51™ 
LAADUKAS JA PIENIKOKOINEN HÄLYTIN 

Ascom a51 on kestävä, älykäs ja helppokäyt-

töinen henkilöturvahälytin, joka voi pelastaa 

käyttäjänsä uhkaavassa tilanteessa. Hälytin on 

suunniteltu työpaikoille, joissa on korkeat turvalli-

suusvaatimukset. Hälytin on kevyt ja taskukokoi-

nen. Hälytyksiä voi lähettää laitteen avulla sekä 

manuaalisesti että automaattisesti. Automaatti-

toiminto tarjoaa turvaa tilanteissa, joissa käyttäjä 

on toimintakyvytön.

Tuote: Ascom a51

Kompakti ja kestävä kaksisuuntainen 
viestintälaite ja henkilöturvahälytin

TUOTETIEDOT

Kaksi hälytyspainiketta

Hälyttimessä on kaksi hälytyspainiketta: yksi uhkaavia tilanteita ja toinen 

hätätilanteita varten. Hälytyspainikkeet ovat ohjelmoitavia. Ohjelmointi 

takaa sen, että erilaiset hälytykset välitetään oikeille henkilöille ja sekaan-

nuksilta vältytään. Helposti erottuvat painikkeet sijaitsevat hälyttimen 

etupuolella. Sisäänrakennetun antennin ansiosta hälytin kestää käytössä 

pitkään, mikä pienentää kustannuksia. Koska ulkonevaa antennia ei ole, 

hälytin ei myöskään jää kiinni muihin esineisiin.

Taattua turvallisuutta

Hälyttimessä oleva vetonaru lisää turvallisuutta. Jos hälytin viedään käyt-

täjältä väkivalloin, naru irtoaa ja hälytys lähetetään. Automaattinen kaatu-

mishälytys aktivoituu, kun hälytin on ollut tietyssä asennossa ja kulmassa 

määrätyn ajan. Liikkumattomuushälytys puolestaan lähetetään silloin, kun 

käyttäjä on ollut liikkumatta tietyn aikaa. 

Hälytin antaa äänimerkin ennen hälytyksen lähettämistä, joten käyttäjä 

voi perua aiheettoman hälytyksen ja vääriltä hälytyksiltä vältytään. Toimin-

to sisältyy kaikkiin malleihin.

Käyttäjän paikantaminen

Ascom a51 -hälyttimessä on valinnainen paikannustoiminto, joka 

helpottaa avun saamista paikalle nopeasti. Paikannuskoodit ja muut 

tärkeät tiedot välitetään välittömästi hälytyksen yhteydessä. Hälyttimen 

käyttäjän sijainti voidaan määrittää erittäin tarkasti.



Omainaisuudet

Ohut ja kevyt Pienen kokonsa ansiosta a51-hälytin on helppo pitää mukana.

Kaksi hälytyspainiketta Painikkeet ovat ohjelmoitavia, mikä mahdollistaa oikeantyyppisen hälytyksen lähettämisen. Tällöin 
vältytään myös sekaannuksilta.

Painikkeiden sijainti Painikkeet sijaitsevat hälyttimen etupuolella ja niihin on helppo ulottua. Tämä lisää käyttäjän turval-
lisuuden tunnetta.

Piippaus/värinä/LED Käyttäjä voi olla varma siitä, että hälytys on lähetetty.

Paikannus Käyttäjä voidaan paikantaa tarkasti.

IR ja LF samassa laitteessa a51-hälytin soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Vetonaru Jos hälytin viedään käyttäjältä väkivalloin, laite lähettää hälytyksen.

Kaatuminen Hälytin lähettää hälytyksen, jos käyttäjä kaatuu maahan.

Liikkumattomuus Hälytin lähettää hälytyksen, jos käyttäjä pysyy liikkumattomana.

Aiheettomien hälytysten ehkäisy Hälytin värisee ja piippaa ennen kaatumis- ja liikkumattomuushälytyksen lähettämistä, joten käyt-
täjä voi perua aiheettoman hälytyksen.

Paikannuksen äänimerkki Vaarassa oleva henkilö on helppo paikantaa.

Henkilökohtainen tunnus Käyttäjien on helppo löytää oma hälyttimensä, mikä säästää aikaa ja vaivaa.

Ladattavat akut Ei paristojen vaihtoa.

Latausvaihtoehdot Yksittäinen laturi ja latausteline.

Sisäänrakennettu antenni Sisäisen antennin ansiosta hälytin on kestävä käytössä eikä se jää kiinni muihin esineisiin.

Kestävä muotoilu Ascom a51 on suunniteltu kovaan käyttöön ja kestämään esimerkiksi sadetta.

SIM-kortti Kortin vaihtaminen on helppoa.

TUOTETIEDOT: ASCOM a51
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Lisätarvikkeet

 Nahkakotelo

 Turvanaru

Teräksenharmaa Jäänsininen

Älykäs muotoilu

Ascom a51 -hälyttimessä on monia käyttöä helpottavia 

ominaisuuksia. Ladattavat akut säästävät aikaa ja henkilökohtaisten 

tunnusten ansiosta oma laite on vaivatonta erottaa muiden joukosta. 

Tämä on tärkeää, sillä jokaisessa hälyttimessä on yksilöllinen SIM-kortti. 

Jos otat vahingossa kollegan hälyttimen, käytössäsi ovat myös hänen 

henkilökohtaiset asetuksensa. Ascom a51 -hälyttimiä on saatavana 

kahdessa eri värissä.
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Puutarhakatu 55–57 
20100 Turku 
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www.ascom.fi




