Enkelt handhavande
Intelligent larm- och informationshantering
Automatisk funktionsövervakning

Larmpanel 950iA
Larmpanel 950iA fungerar både som centralenhet
och som display i ett internsystem. Alla tillbehör i
systemet, exempelvis larmknappar, rökvarnare och
dörrlarm, programmeras in med hjälp av larmpanelens inbyggda tangentbord. De olika tillbehören kan
ges valbara ID:n, t ex rumsnummer. Man kan också
göra mer avancerade inställningar avseende larmoch informationshantering. Larmpanelens intelligenta
kösystem möjliggör olika prioriteringar av larmtyper
så att t ex nödlarm går före trygghetslarm. Larmpanel 950iA har automatisk funktionsövervakning som
kontinuerligt kontrollerar status på anslutna enheter.
Larmpanel 950iA är enkel att ansluta till såväl
CareTechs internsystem som till olika typer av larmgivare. Den kan också anslutas till existerande larmsystem, vilket ger stor ﬂexibilitet såväl för vårdtagaren
som för det totala larmsystemet i boendet.
Vi på CareTech utvecklar våra produkter och lösningar i samarbete med kunder och användare. Med
CareTechs produkter och kunskap får brukare, vårdpersonal och anhöriga en helhetslösning som ger lite
mer sinnesfrid och lugn och ro.

vinter. 060914

Larmpanel 950iA
• Lätt att installera i CareTechs System 5000 och System
4000

Tekniska data
Strömförsörjning

12-16 VDC

Strömförbrukning

600 mA max

Frekvens

868 MHz

Ingång

Slutande, programmerbar

• Ingång för trådbunden anslutning

Utgång

Öppen kollektor 50 mA

• Utgång för anslutning av t ex trygghetstelefon, för utalarmering till larmcentral

Storlek

80 x 315 x 45 mm

Display

5 rader, 3 siffror per rad

• Automatisk övergång mellan sommar- och vintertid

För mer information

Se Teknisk Handbok

• Anslut PC direkt till Larmpanel 950iA för loggning av information och statistik

Artikelnummer

1-950iA0

• Inbyggd radiomottagare, 868 MHz

Godkännande

• Larmpanelens display visar 3- eller 4-siffriga ID:n och kan
programmeras att visa en rad med rullande visning
• Central ﬁltrering för styrning av larm i grupper och
avdelningar under dag, eftermiddag och natt

• Intelligent larmkö hanterar samtidiga larm
• Automatisk funktionsövervakning

-märkt. Uppfyller tillämpliga standarder.
Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet,
2002/95/EG
(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment)
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