
z funkcj¹ alarmu (ochrony pracownika)

Kompaktowy i odporny pager dwukierunkowy

Produkt:      Ascom a71
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ASCOM a71  STWORZONY, ABY WSPIERAÆ

I CHRONIÆ LUDZI, KTÓRZY S¥ NARA¯ENI 

NA UTRATÊ ¯YCIA LUB ZDROWIA W PRACY 

Ascom a71 oferowany jest w dwóch 

wersjach, ka¿da z ró¿nymi funkcjami 

alarmowymi. Ju¿ podstawowa wersja 

wyposa¿ona jest w przycisk alarmu oraz 

zawleczkê alarmow¹.

Wiarygodna dystrybucja wiadomoœci

Twoje wiadomoœci tekstowe odczytasz na du¿ym podœwietlanym ekranie LCD, 

nawet w zupelnej ciemnoœci. Poniewa¿ mo¿liwe jest potwierdzenie otrzymania 

wiadomoœci, zawsze wiesz, czy Twoja wiadomoœæ dotar³a do adresata. 

Gdy bêdziesz poza zasiêgiem sieci, system poinformuje o tym osobê, która Ciê 

szuka. A gdy odlo¿ysz Twój pager do ladowarki, system automatycznie bêdzie 

wiedzia³, ¿e nie jesteœ dostêpny.

Ró¿ne priorytety wiadomoœci

Najwa¿niejsze wiadomoœci mog¹ byæ wysylane jako pierwsze w kolejnoœci, 

wyprzedzaj¹c te mniej wa¿ne. Mo¿esz byæ pewien, ¿e taka wiadomoœæ zostanie 

odczytana natychmiast, jako pierwsza.

Alarmy techniczne z maszyn i urz¹dzeñ

Obie wersje Ascom a71 mog¹ zostaæ tak zaprogamowane, aby odbieraly 

krytyczne informacje z innych Twoich systemów (takich jak maszyny 

produkcyjne, automatyka budynkowa, systemy alarmowe), jak równie¿ 

polecenia z Internetu czy Intranetu. Mo¿liwe jest przyjêcie lub odrzucenie ka¿dej 

z wiadomoœci.

Wystarczy przycisk, aby wezwaæ pomoc

Mo¿esz zaprogramowaæ ró¿ne alarmy dla ka¿dego zdarzenia. W razie wypadku 

po prostu naciœnij przycisk alarmowy. Automatyczny alarm zostanie wyslany, 

jeœli ktoœ sil¹ odbierze Ci pager. Poniewa¿ system potrafi okreœliæ Twoj¹ dokladn¹ 

lokalizacjê, pomoc przybêdzie naprawdê szybko.



Czujniki upadku i bezruchu - ostrze¿enie przed wyslaniem alarmu

Automatyczny alarm upadku wysylany jest w sytuacji zbyt dlugiej 

nienaturalnej pozycji pagera, zaœ alarm bezruchu wówczas, gdy u¿ytkownik 

nie porusza siê. Czas aktywowania obu tych alarmów programujemy zawsze 

indywidualnie.
    Aby zapobiec falszywym alarmom, pager ostrzega u¿ytkownika przed 

wyslaniem automatycznego alarmu i pozwala rêcznie skasowaæ alarm.

Lokalizacja IR (podczerwieñ) oraz LF (radio)

Ascom a71 wyposa¿ony jest w lokalizacjê IR oraz LF, zatem alarmy dzialaj¹ 

zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz pomieszczeñ. Sam wybierz najlepszy 

dla Twojej firmy system lokalizacji alarmów.

Wygodny i porêczny

Jedn¹ z najwa¿niejszych zalet Ascom a71 jest jego rozmiar. Pager jest 

wystarczaj¹cy du¿y, aby wyœwietlaæ wyraŸnie wiadomoœci, a przy tym na tyle 

niewielki, by latwo bylo go nosiæ przy sobie. Antena znajduje siê wewn¹trz 

pagera - na pewno nie zaczepisz ni¹ o ubranie.

    Ascom p71 jest dostêpny w dwóch kolorach. To wa¿ne, jeœli pagerów 

u¿ywaj¹ ró¿ne grupy pracowników. Urz¹dzenie jest tak¿e wyposa¿one w 

etykietê umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ identyfikacjê.

Wersja ATEX

Ascom a71 dostêpny jest tak¿e w wersji ATEX - do stref zagro¿onych 

wybuchem.

Funkcje

Akcesoria:
 - Skórzany pokrowiec ochronny

Steel grey               Ice blue
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Produkt:        Ascom a71

Ekran LCD

Lokalizacja IR oraz LF

Zawleczka alarmowa

Czujnik upadku, czujnik bezruchu

Potwierdzenie alarmu

Przycisk alarmu

Menu w wielu jêzykach 

Sygnalizacja nieobecnoœci 

Zdalne sterowanie

Grupowe wiadomoœci

Programowalne przyciski

Wibracja/sygnal dŸwiêkowy/LED

Opcje ladowania 

Karta SIM

Odporna konstrukcja

Du¿y, podœwietlany wyœwietlacz z regulacj¹ wielkoœci tekstu

Wybierz najlepszy dla Twojej firmy system lokalizacji alarmów

Jeœli ktoœ si³¹ odbierze Ci pager, automatycznie zostanie wyslany alarm

Z wczeœniejszym ostrze¿eniem. W razie wypadku mo¿na szybko odszukaæ wzywaj¹cego pomocy

U¿ytkownik wie, ¿e alarm zostal wyslany (potwierdzenie wibracj¹, dŸwiêkiem i LED)

£atwy dostêp w sytuacji zagro¿enia

Menu w 11 jêzykach, zaœ wiadomoœci w dowolnym jêzyku

Gdy odlo¿ysz pager do ladowarki, system nie bêdzie przesylal Ci wiadomoœci

Pozwala Ci wykonywaæ takie czynnoœci, jak np. zdalne otwieranie drzwi

Wyœlij wiadomoœæ  do grupy odbiorców - oszczêdzasz czas i masz pewnoœæ, ¿e ktoœ zareaguje

Trzy programowalne przyciski daj¹ Ci dostêp do najczêœciej u¿ywanych funkcji

Ró¿ne sposoby powiadomienia o otrzymaniu nowej wiadomoœci

Zbiorcza ladowarka naœcienna dla 6 pagerów

Ladowarka biurkowa dla 1 pagera

Mo¿liwoœæ ladowania samych akumulatorów (praca zmianowa)

Odporny na wodê i pyl (IP64), wyladowania elektrostatyczne, a tak¿e na upadki i uderzenia.

Ka¿dy pager ma kartê SIM, na której zapisane s¹ osobiste ustawienia, takie jak profil czy funkcje 

programowalnych przycisków. Kartê SIM mo¿na latwo przelo¿yæ do pagera zastêpczego.

Ascom
Wireless Solutions
P.O. Box 8783 SE-402 76 Göteborg, Sweden
T +46 31 55 93 00 | F +46 31 55 20 31

Dystrybutor Ascom Wireless w Polsce: 
KONTEL-TELECOM, Warszawa
Rakowiecka 30, tel. 0226467676


