TA70 Audio Extender
Externe Luidspreker en microfoon

Personenalarmtoestellen worden niet alleen in éénkamerappartementen geïnstalleerd, maar ook in
appartementen met meerdere kamers of grotere huizen. De TA70 werd ontwikkeld als extra spraakstation met
luidspreker en microfoon om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de patiënt en de alarmcentrale ook
op grotere afstand van het personenalarmtoestel optimaal functioneert. Een goede spraakverbinding met de
betroffen persoon is essentieel om bij een alarm gericht hulp te kunnen bieden of een vals alarm uit te sluiten.

De TA70 Audio Extender is ontworpen voor een
betere spraakoverdracht naar de alarmcentrale in
combinatie met een personenalarmtoestel. Het
toestel kan worden geïnstalleerd in de aangrenzende
kamer of op een andere verdieping dan het eigenlijke personenalarmtoestel. De spraakoverdracht vindt
in beide richtingen plaats, aangezien de TA70 Audio
Extender is uitgerust met zowel een microfoon als
een luidspreker.

De TA70 is compatibel met de gehele TA74-productfamilie en heeft hetzelfde optische ontwerp.
De dLAN® 550 duo+ powerline adapter van
Devolo, die wij voor u aan ons assortiment hebben
toegevoegd, is ideaal voor het aansluiten.
De Starter Kit maakt van uw stroomleiding een
netwerklijn en met de uitbreiding kunt u een
bestaand dLAN-netwerk uitbreiden.

Werkingsbeschrijving
Spraakverbinding in beide richtingen
De TA70 Audio Extender is uitgerust met zowel een
luidspreker als een eigen microfoon.
De volume-instelling van de aangesloten TA74 wordt
altijd gebruikt.

► Eenvoudige programmering via een
intuïtief servicemenu

Aansluiting
De TA70 werkt in combinatie met alle personenalarmtoestellen van de TA74-productfamilie. Per toestel
kan één luidspreker worden aangesloten.
Een LAN-kabel van drie meter is bij de levering
inbegrepen.
Meerdere personenalarmtoestellen, elk met een
audio-uitbreiding, kunnen echter op hetzelfde lokale
netwerk worden aangesloten.

► Snelle en eenvoudige installatie

Programmering
De TA70 Audio Extender kan worden geconfigureerd
met behulp van de onderhoudstoets of de Configuration Manager-software. Om te controleren of de TA70
is ingeschakeld, kan kortstondig op de grijze knop
van het hoofdtoestel worden gedrukt om een bericht
of pieptoon op de TA70 Audio Extender af te spelen.

► Beste geluidskwaliteit in zijn klasse
► Audiostreaming via IP-verbinding
► Spraakondersteuning
► Eenvoudig onderhoud – makkelijk te
reinigen en waterdicht conform IP32
► 100 % hoogwaardig ABS-materiaal in premium wit
► zelfde grootte en design als de TA74
productfamilie
Technische gegevensn
Afmetingen (h x b x d)

50 x 191 x 191 mm

Gewicht

Circa 0.5 kg

Geschakelde voeding

Adapter 100 – 240 V AC /
0.18 A ingang,
6 V DC / 1 A uitgang

Stroomverbruik in standbymodus

Circa 120 mA met voeding

Beschermingsklasse

IP32 (IP30 wandmontage)

Connectiviteit

LAN/Ethernet-aansluiting
(10/100 MB/s)

Zie het gegevensblad voor meer technische details.
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