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Szybka komunikacja w sytuacjach krytycznych

Przesyłanie alarmów z dowolnych systemów w zakładzie - szybko i do odpowiednich osób

• Alarmy wysyłane do dedykowanych pracowników

• Eskalacja alarmów - jeżeli pracownik nie zareagu- 
je, system automatycznie przesyła alarm do kolej-
nych pracowników lub informuje przełożonego

• Programowanie dowolnych scenariuszy powia-
domień, w zależności od problemu

• Dwustronna komunikacja – możliwość zdalnego 
sterowania urządzeniami, z menu telefonu Ascom

Zakłady przemysłowe muszą szybko reagować na za-
kłócenia w procesie produkcyjnym. Przestoje maszyn, 
nadwyżki w produkcji lub opóźnienia w dostawie ma-
teriałów muszą zostać wyeliminowane lub ograniczone 
do minimum.

Rozwiązanie Ascom umożliwia efektywną i bardzo 
szybką komunikację pomiędzy pracownikami, dzięki 
czemu pozwala uniknąć katastrofy w sytuacjach  
krytycznych, wyeliminować poważne straty w mate- 

riałach i maszynach, a także chroni życie i zdrowie  
ludzi.

Kluczem do sukcesu jest wysyłanie alarmów z dowol-
nych systemów w zakładzie bezpośrednio na telefony 
pracowników. System automatycznej eskalacji alarmów 
daje pewność, że alarm dotrze do właściwej osoby w naj-
krótszym możliwym czasie oraz że pracownik odczyta 
wezwanie, aby podjąć odpowiednie działania.

Ascom łączy "maszyny i ludzi" - poprzez integrację  
z dowolnymi systemami w zakładzie:

• linie produkcyjne i automatyka przemysłowa
• systemy SCADA
• systemy ppoż
• BMS (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
• bazy danych, systemy ERP
• systemy dostępu, CCTV

Dzięki wbudowanym czujnikom upadku i bezruchu 
telefony Ascom chronią życie i zdrowie pracowników.  
W razie wypadku telefon wysyła alarm oraz podaje  
ratownikom lokalizację zagrożonej osoby.

Systemy
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Telefony
i pagery
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Automatyczna eskalacja
Wiadomość jest wysyłana do kolejnych osób, aż do 
skutecznego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia.

Push-To-Talk 
Funkcja radiotelefonu z trybem duplex. Przycisk PTT 
umożliwia telekonferencję z członkami grupy.

Czujnik upadku/bezruchu
Telefon wyposażony w żyroskop wysyła alarm w razie 
upadku lub dłuższego bezruchu pracownika.

Lokalizacja telefonu
W sytuacji zagrożenia telefon podaje lokalizację  
pracownika. Istnieje opcja wysyłania istotnych infor-
macji gdy pracownik wchodzi na określony obszar,  
np. strefy niebezpiecznej.

ATEX / IP65
Odporne i szczelne, przemysłowe urządzenia  
- ATEX bez dodatkowych zaślepek.

Kolorowe wiadomości
Możliwość nadawania priorytetu wysyłanym wiado-
mościom w ustalonym kodzie kolorów.

Bluetooth
Funkcja bezprzewodowego podłączenia urządzeń, 
np. ochronników słuchu z funkcją głosu lub czytników  
barcode.

Współdzielenie telefonów
Na początku zmiany użytkownik loguje się do telefonu, 
aby odbierać tylko swoje wiadomości, alarmy i połączenia.

Centralne zarządzanie telefonami
Administrator systemu zdalnie zarządza telefonami  
- niezależnie od ich lokalizacji i bez przerywania ich pracy.

Stabilność IP-DECT
Najbardziej stabilna technologia łączności bezprze-
wodowej w trudnym środowisku przemysłowym.

Profesjonalne narzędzie komunikacji
- funkcje specjalne IP-DECT
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www.ascomwireless.pl

Ochrona i bezpieczeństwo  
pracowników

Szybka reakcja w razie wypadku

• Telefony posiadają czujnik upadku/bezruchu

• W razie wypadku telefon sam informuje grupę ratun- 
kową i podaje lokalizację zagrożonego pracownika

• Podczas akcji ratunkowej wszyscy ratownicy są 
„połączeni głosowo na jednym kanale” i mogą  
na bieżąco koordynować działania

• System umożliwia samodzielną pracę w niebez-
piecznych strefach

W sytuacjach kryzysowych natychmiastowe, kontrolowa-
ne i zarejestrowane powiadomienie ekipy ratunkowej jest 
absolutnie kluczowe. 

Powiadomienie o zdarzeniu
Ascom błyskawicznie przekazuje wezwanie ratownikom 
na ich telefony – w formie wiadomości tekstowej, zawie- 
rającej identyfikacje wzywającego, rodzaj alarmu i dokładną 
lokalizację.
Każdy ratownik musi potwierdzić wezwanie. Jeżeli go nie 
przyjmie lub nie odpowie, system automatycznie powiadomi  
kolejną osobę.

Koordynacja akcji ratunkowej
Najlepszym sposobem koordynacji działań podczas  
akcji ratunkowej jest komunikacja głosowa. Po przyjęciu  
wezwania wszyscy ratownicy połączeni są „na jednym  
kanale głosowym”, mogą na bieżąco słuchać i informo-
wać się o postępach akcji.

Zapis zdarzeń
System rejestruje wszystkie zdarzenia: począwszy od 
wysłania alarmu, poprzez przyjęcie wezwania przez  
ratowników, aż do pełnego nagrania rozmów z telefonów 
podczas akcji ratunkowej.

Wygodna obsługa
Często zdarza się, że pracownicy nie używają osobistych 
sygnalizatorów, ponieważ jest to jeszcze jedno urządze-
nie, jakie musieliby nosić. Terminale Ascom integrują  
w sobie funkcje: sygnalizatora alarmowego, telefonu,  
pagera i radiotelefonu - w jednym urządzeniu.Akceptuję Odrzucam
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Logistyka

Sterowanie urządzeniami
Zakład motoryzacyjny

Produkcja i jakość

Zespoły kryzysowe
Drukarnia

BHP

Ochrona pracownika
Zakłady chemiczne

Służby techniczne

Alarm z eskalacją
Elektrociepłownia

Awaria

Operator zgłasza poważny  
problem jakościowy

Zakończenie partii  
produkcyjnej

Technik #1 jest zajęty  
i odrzuca zlecenie

Wypadek – uaktywnia się  
czujnik bezruchu/upadku

Dział Techniczny rozpoczyna  
usuwanie usterki...

Operator wzywa automatyczny 
wózek widłowy

Wezwanie jest automatycznie 
eskalowane do technika #2

Telefon wysyła alarm  
do najbliższych ratowników

...Dział Jakości otrzymuje  
       powiadomienie...

Wózek odbiera paletę

Technik #2 przyjmuje zlecenie 

System powiadamia centrum 
kryzysowe

Telefon podaje lokalizację  
wypadku

...magazyn blokuje  
partię produktów

Operator dostaje  
następne zlecenie

Ascom daje 100% pewności 
dostarczenia informacji

Ascom, gdy liczy się  
każda sekunda

Ascom wspomaga usuwanie 
usterek i pracę zespołową

Ascom integruje się  
z dowolnymi systemami
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Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony personelu
Załoga zakładu – bez względu na to gdzie się znajduje  
– otrzymuje informacje na telefony. Dzięki temu jest  
w stanie odpowiedzieć szybciej, co zmniejsza ryzyko prze- 
stoju, wypadku lub nawet ewakuacji zakładu. Pracownicy  
zapytani w ankiecie w 94% potwierdzili, że Ascom podnosi 
bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko.

Zwiększenie liczby cykli produkcyjnych
Rozwiązanie Ascom poprawia efektywność komunikacji 
w grupach. Pracownicy otrzymują informację na swoje 
przenośne terminale, nie muszą cały czas obserwować 
paneli ekranów z informacjami ani tracić czasu na lokali-
zację współpracowników.

Poprawiono czasy przezbrojeń, dzięki lepszej synchroni-
zacji zadań podczas zaplanowanych przestojów. Dzięki 
temu zwiększono ilość serii produkcyjnych oraz całkowitą 
wydajność.

Zwiększenie wydajności
97% pracowników potwierdziło, że zastosowanie Ascom 
skróciło czas poświęcany na chodzenie po zakładzie  
i szukaniu kluczowych pracowników. Dzięki przypisaniu 
alarmów do odpowiednich stanowisk zamiast konkretnych 
pracowników, przesyłanie informacji o krytycznych alarmach 
było możliwe nawet podczas zmiany lub przestoju zakładu.

Zwiększona produktywność - Case Study

Wspomaganie procesów zarządzania  
w zakładzie przemysłowym

• Skrócony czas usuwania usterek nawet do 50%

• Zwiększona wydajność maszyn (OEE)

• Wspomaganie SMED – jednoczesne powiadomie-
nie wszystkich służb

• Rejestracja wszystkich zdarzeń, osób odpowie-
dzialnych, wezwań i czasu usuwania awarii 

• Zwiększona motywacja pracowników

Zakład produkcyjny Carolina Turkey (USA)

Na współczesnym rynku każda organizacja przetwarzają-
ca żywność dąży do konkurencyjnego produktu. Należy 
upewnić się, że utrzymując wysoką jakość produkcji  
zapewniamy bezpieczeństwo pracownikom oraz popra-
wiamy produktywność. Wszystko to wymaga zgranego 
zespołu, który ma możliwość szybkiego reagowania na 
wszelkie odchylenia w procesie produkcyjnym. W naj-
większej amerykańskiej przetwórni indyków Carolina 
Turkey wdrożono kompleksowe rozwiązanie Ascom,  
integrując oprogramowanie i bezprzewodową komunika-
cję na wielu płaszczyznach.

Ascom został zintegrowany z następującymi systemami:

• system telefoniczny PBX
• system monitorowania i kontroli procesów 
• system kontroli jakości
• system planowania produkcji
• system monitorowania sieci
• system bezpieczeństwa i dostępu
• BMS (Building Management Systems)

Bezpieczeństwo produktu
Wdrożenie rozwiązania Ascom pozwoliło na spełnienie 
wymogów (HACCP) Ministerstwa Rolnictwa USA. Zmia-
ny w temperaturze produktu, układzie chłodzenia 
oraz w procesie pieczenia są szczegółowo monitoro-
wane. Wszelkie odchylenia od ustalonych standardów 
są wysyłanie w formie alarmów tekstowych na telefony 
pracowników, co pozwala na szybką reakcję i uniknięcie 
strat.

Rozwiązanie Ascom pozwoliło na szybsze reakcje w krytycznych sytuacjach.

Rozwiązanie Ascom wpłynęło na płynniejsza pracę.

53% zdecydowanie zgadzam się
41% zgadzam się
6% nie widzę różnicy
0% nie zgadzam się
0% zdecydowanie nie zgadzam się

35% zdecydowanie zgadzam się
56% zgadzam się
9% nie widzę różnicy
0% nie zgadzam się
0% zdecydowanie nie zgadzam się

Ograniczenie strat
Jeśli pracownik nie może odebrać wezwania lub lub je 
odrzuci, zadanie jest automatycznie przekierowywane 
do kolejnych pracowników. Szybka reakcja w przypadku 
niewielkich usterek zapobiega często poważnej awarii  
i znacznym stratom produkcyjnym.

Zwiększona motywacja
Wdrożenie Ascom usprawniło wewnętrzną komunikację, 
zmniejszyło stres i podniosło morale załogi. Powołano 
zespoły zajmujące się specyficznymi zadaniami. Zabieg 
ten przyczynił się do wzrostu motywacji i zmniejszenia 
strat.

Zakład odnotował wzrost rocznego zysku dzięki zwięk-
szonej produkcji. To efekt uniknięcia przestojów w wielu 
procesach, podniesienia wydajności pracy, zmniejszenia 
ilości odpadów, lepszej kontroli jakości i skrócenia czasu 
napraw.

Prócz powyższych korzyści, zastosowanie Ascom po-
zwoliło również na wymierne oszczędności w kosztach 
produkcji, co przekłada się bezpośrednio na zwrot  
z inwestycji krótszy niż rok (ROI). 

• czas od zdarzenia do skutecznego powia-
domienia skrócony do minimum

• z badań wynika, że proces powiadamiania 
stanowi do 50% czasu przestoju*

Tabelka: Analiza korzyści

Tabelka: Zwrot z inwestycji
Określ oszczędności czasowe wynikające z redukcji czasu przestoju produkcji 
przy wdrożeniu Ascom (mniejszy czas oczekiwania, mniej przerw, itp.)

Rozwiązanie Ascom ułatwia kontakt z innymi pracownikam, ograniczył się 
poziom stresu i frustracji.

6% ponad 90 minut
19% 60 - 90 minut
44% 45-60 minut
13% 30 - 45 minut
16% 15 - 30 minut
2% mniej niż 15 minut

 „Ascom daje nam spokojną głowę.  
Wiemy, że nasze urządzenia pracują i że alarm 

zostanie rozesłany natychmiast w przypadku awarii.  
Zaobserwowaliśmy rzeczywisty wzrost  

wydajności na naszych piecach.”
Curtis Sill, Operations Manager, Carolina Turkey

31% zdecydowanie zgadzam się
63% zgadzam się
6% nie widzę różnicy
0% nie zgadzam się
0% zdecydowanie nie zgadzam się

obszar korzyść wartość roczna
pasteryzacja produkcja, wydajność, jakość $88,250
pieczenie produkcja, wydajność, jakość $25,620
pieczenie medalionów produkcja, wydajność, jakość $59,200
dalsze gotowanie produkcja, wydajność, jakość $197,740
pieczenie na parze produkcja, wydajność, jakość $239, 758
przepływ pracowników wydajność, bezpieczeństwo $65,000
suma $612,390

istotne elementy wynik
początkowy koszt rozwiązania (Faza 1) $327,558
roczny program ochrony produktu $18,054 (rok 1), $20,634 (2- 5 lat)
inwestycja w infrastrukturę $95,500
czas zwrotu z inwestycji 263 dni
wartość bieżąca netto, NPV (5 lat) $2,161,538

zdarzenie

bez ascom

z ascom

powiadomienie akcja działanie

zaoszczędzony czas

Skrócony czas  
usuwania usterek



Ascom d81

Profesjonalne telefony przemysłowe

• Odporne na uszkodzenia mechaniczne

• Spełniają wymagania ATEX i IP65

• IP-DECT to technologia przesyłania głosu najbar-
dziej odporna na zakłócenia w warunkach prze-
mysłowych

Zaawansowany 
messeging

Maksymalna długość wiadomości z telefonu:  
160 znaków; do telefonu: zależy od systemu. 
Aby znaczyć wiadomości w zależności od ich priory-
tetu, pochodzenia lub rodzaju możemy użyć kolorów.

Wbudowane alarmy Przycisk alarmu, czujnik upadku, czujnik bezruchu, 
zawleczka alarmowa.

Zestawianie  
połączeń

Funkcja nasłuchu i push-to-talk (przycisk PTT jak  
w radiotelefonie). Telefony mogą działać w grupie 
konferencyjnej w przypadku koordynacji działań  
ratunkowych, ale także podczas codziennej pracy.

Indywidualizacja 
menu

Możliwość zmiany wyglądu i funkcji menu, aby dopa-
sować go do potrzeb użytkownika.

Szybka wymiana Prosta wymiana telefonu na inny z zachowaniem 
ustawień osobistych.

Odporność EMC  
i upadek z 2 metrów

Telefon przeszedł testy odporności elektromagne-
tycznej przy 2-krotnie przekroczonych normach.

Wersja beziskrowa Telefon jest dostępny w wersji przeznaczonej do stref 
zagrożonych wybuchem (ATEX, IECEx oraz CSA).

Klasa szczelności 
IP65

Odporność na ciecze i pyły, włącznie z gniazdem  
słuchawkowym.

Opcje i funkcje 
lokalizacji

Lokalizacja wg stacji bazowej w standardzie. Opcjo-
nalnie dostępna lokalizacja wg lokalizatorów LF.  
“Lokalizacja alarmu” podaje pozycję osoby zagrożonej. 
“Lokalizacja na żądanie” podaje pozycję telefonu. 
“Specjalna lokalizacja” podaje pozycję telefonu  
i/lub wysyła alarm przy mijaniu określonego miejsca.

Tryb głośnomówiący System głośnomówiący duplex. Bardzo wysoki  
poziom głośności do wykorzystania w hałasie.

Priorytet dla 
alarmów

Najważniejsze wiadomości sygnalizowane są zawsze, 
nawet w trybie cichym lub podczas rozmowy.

Temperatura pracy od -10°C do +55°C.

Zasięg stacji 
bazowych

do 50 m wewnątrz budynków 
do 300 m w terenie otwartym

Moduł Bluetooth. Dostępne 3 różne 
profile, dopasowane do wymagań 
użytkownika. www.ascomwireless.pl

Przemysłowy telefon IP-DECT Ascom d81 łączy w sobie 
funkcjonalność kilku różnych urządzeń. Jest odpornym na 
upadki, zamoczenie i zapylenie telefonem, z mocnym aku-
mulatorem i dostępem do centralnej książki telefonicznej. 
Zastępuje radiotelefon w pracy grupowej, dzięki wyposaże-
niu w przycisk PTT i mocny głośnik. Ma wbudowany przycisk 
alarmowy oraz czujniki upadku i bezruchu - w razie wypadku 
wysyła wezwanie (z lokalizacją) do serwera alarmowego. 
Obsługuje wiadomości tekstowe, za pomocą których można  
wysyłać polecenia lub wezwania w sytuacjach krytycznych.

Odporny telefon IP-DECT
Ascom d81 wytrzymuje upadek z 2 metrów na twarde  
podłoże, ma klasę szczelności IP65 (nawet przy otwartym 
porcie słuchawkowym!). W wersji beziskrowej zabierzesz go 
ze sobą do strefy zagrożonej wybuchem (certyfikaty EX).

Twoja najlepsza ochrona w razie wypadku
W sytuacji zagrożenia możesz wezwać pomoc wciskając 
przycisk alarmowy w górnej części telefonu. Możesz też przy-
piąć telefon do ubrania linką z zawleczką, jej wyszarpnięcie 
powoduje wysłanie alarmu. Automatyczny alarm upadku 
wysyłany jest w przypadku zbyt długiej nienaturalnej pozycji 
telefonu, zaś alarm bezruchu wówczas, gdy nie będziesz 
się poruszał. Czas aktywowania alarmów programujemy  
indywidualnie. 

Lokalizacja telefonu
Ascom d81 wyposażony jest w opcjonalną funkcję loka-
lizacji, umożliwia to szybszą akcję ratowniczą. Serwer  
alarmowy wysyła wezwanie w formie tekstowej na pagery 
lub telefony ratowników. Na ekranach komputerów może 
zostać wyświetlona mapa z zaznaczeniem miejsca wezwa-
nia i opisem alarmu.

Przesyłanie wiadomości krytycznie ważnych
Struktura IP-DECT jest stworzona dla przesyłania krytycznie 
ważnych informacji. To bezpieczna i odporna na zakłóce-
nia komunikacja głosowa. Rozszerzeniem funkcjonalności  
głosowej jest wykorzystanie Ascom UNITE Messeging Suite  
do zintegrowania systemu IP-DECT z istniejącymi syste-
mami informacji. Procedura postępowania z odrzuconymi  
wiadomościami oraz każdorazowe potwierdzenie odbioru 
gwarantują, że każdy ważny alarm dotrze do odbiorcy. 
Ascom IP-DECT daje wysoką pewność ciągłego działania 
niezależnie od architektury sieci LAN/WAN, nawet w przy-
padku awarii tej sieci lub czasowych przerw dla serwisów.  
W razie awarii centrali telefonicznej, Ascom IP Gateway 
może służyć jako efektywny kosztowo system zapasowy, 
który podtrzymuje połączenia głosowe pomiędzy telefo- 
nami Ascom.



Ascom a71

Skuteczne zabezpieczenie pracownika
- szybkie powiadomienie o alarmach

Nowoczesne, wytrzymałe na upadki, wodę i pył pagery 
serii 71 stanowią zaawansowane narzędzie ochrony dla 
ludzi samotnie wykonujących pracę w niebezpiecznym 
otoczeniu oraz narzędzie szybkiej komunikacji ekip  
ratowniczych. Informacje o krytycznych zdarzeniach  
są automatycznie przekazywane w formie czytelnej 
wiadomości tekstowej, a dzięki dwukierunkowej łącz-
ności radiowej system rozpoznaje, czy wiadomość  
dotarła do odbiorcy, czy też należy powiadomić inną 
osobę.

Wiarygodna dystrybucja wiadomości
Wiadomości tekstowe odczytasz na dużym podświetla-
nym ekranie LCD, nawet w zupełnej ciemności. Ponieważ 
możliwe jest potwierdzenie otrzymania wiadomości,  
zawsze wiesz, czy Twoja wiadomość dotarła do adresata. 
Gdy będziesz poza zasięgiem sieci, system poinformuje  
o tym osobę, która Cię szuka. Kiedy odłożysz pager do 
ładowarki, system automatycznie będzie wiedział, że nie 
jesteś dostępny.

Alarmy o różnym priorytecie
Najważniejsze wiadomości mogą być wysyłane jako 
pierwsze w kolejności, wyprzedzając te mniej ważne.  
Możesz być pewien, że każda ważna wiadomość zostanie 
dostarczona natychmiast.

Funkcje pagera Ascom a71

Przycisk alarmu, 
zawleczka alarmowa, 
czujnik upadku,  
czujnik bezruchu

W sytuacji zagrożenia pager jest zawsze „pod 
ręką”. Możesz wcisnąć przycisk lub wyrwać  
zawleczkę. Zabezpieczenie przed przypadko-
wym uruchomieniem alarmu. Syrena alarmowa 
pagera naprowadza ratowników na miejsce  
wypadku.

Interaktywne wiadomości 
tekstowe

Alarmy z maszyn, systemów produkcyjnych  
i bydynkowych

Sygnalizacja nieobecności Gdy odłożysz pager do ładowarki, system nie 
będzie przesyłał Ci wiadomości.

Grupowe wiadomości Wyślij wiadomość do grupy odbiorców - oszczę-
dzasz czas i masz pewność, że ktoś zareaguje.

Zdalne sterowanie Np. zdalne odblokowanie drzwi, awaryjne wyłącz-
nie urządzenia lub uruchomienie chłodzenia.

Karta SIM Każdy pager ma kartę SIM, na której zapisane są 
osobiste ustawienia, takie jak profil czy funkcje 
programowalnych przycisków. Kartę SIM można 
łatwo przełożyć do pagera zastępczego.

Odporna konstrukcja Odporny na wodę i pył (IP64), wyładowania 
elektrostatyczne, a także na upadki i uderzenia.

Alarmy techniczne z maszyn i urządzeń
Ascom 71 może zostać tak zaprogramowany, aby odbierać 
krytyczne informacje z innych z innych systemów zakładu 
(produkcyjnych, automatyki budynkowej, alarmowych), 
jak również polecenia z Internetu czy Intranetu. Możliwe 
jest przyjęcie lub odrzucenie każdej z wiadomości.

Wygodny i poręczny
Jedną z najważniejszych zalet Ascom serii 71 jest rozmiar. 
Pager jest wystarczający duży, aby wyświetlać wyraźnie 
wiadomości, a przy tym na tyle niewielki, by łatwo było 
go nosić przy sobie. Antena znajduje się wewnątrz pagera 
- na pewno nie zaczepisz nią o ubranie.

Wystarczy przycisk, aby wezwać pomoc
Możesz zaprogramować różne alarmy dla każdego  
zdarzenia. W razie wypadku po prostu naciśnij przycisk 
alarmowy. Ponieważ system potrafi określić Twoją  
dokładną lokalizację, pomoc przybędzie naprawdę  
szybko.

Wersja ATEX - dostępna wersja Ascom a71 do stref zagro-
żonych wybuchem.

Czujniki upadku i bezruchu 
Automatyczny alarm upadku wysyłany jest w sytuacji 
zbyt długiej nienaturalnej pozycji pagera Ascom a71, zaś 
alarm bezruchu wówczas, gdy użytkownik nie porusza 
się. Czas aktywowania obu tych alarmów programujemy 
zawsze indywidualnie.
Aby zapobiec przypadkowym alarmom, pager ostrzega 
użytkownika przed wysłaniem automatycznego alarmu  
i pozwala ręcznie go skasować.

Lokalizacja IR (podczerwień) oraz LF (radio)
Ascom a71 wyposażony jest w lokalizację IR oraz LF,  
zatem alarmy działają zarówno wewnątrz, jak i na  
zewnątrz pomieszczeń. Sam wybierz najlepszy dla Twojej 
firmy system lokalizacji alarmów.

Ascom a71 jest dostępny w dwóch kolorach. To ważne, 
jeśli pagerów używają różne grupy pracowników. Urzą-
dzenie jest wyposażone w etykietę umożliwiającą szybką 
identyfikację.

Ice blue Steel grey
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Globalny zasięg
Jedno narzędzie, wiele rozwiązań

KONTEL - Dystrybutor Ascom Wireless w Polsce
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
tel. 22 646 76 76, email: ascom@kontel.pl

Niniejsze opracowanie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, 
jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwo-
lone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za 
zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie 
stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własno-
ścią ich odpowiednich właścicieli. Zdjecie na stronie  6-7, Katarzyna Bialasiewicz, 
pozostałe zdjecia: materiały Ascom. 


