Het nieuwe personenalarmtoestel TA72
van TeleAlarm

TeleAlarm personenalarmtoestel TA72
Veilig en flexibel, klaar voor de toekomst!

Ons personenalarmtoestel is ontwikkeld voor
mensen die zelfstandig thuis wonen maar toch
het veilige gevoel willen hebben dat er altijd
direct hulp beschikbaar is, mocht dat nodig zijn.
Zo verschillend als onze klanten zijn, zo individueel is het waar ze behoefte aan
hebben. Daarom ontwerpen wij onze personenalarmeringsoplossingen zo flexibel mogelijk.

Op deze wijze kunnen wij u producten
aanbieden die volledig aangepast zijn aan uw
individuele behoeften.
Het personenalarmtoestel TA72 van TeleAlarm
biedt u een groot aantal innovaties waarmee u
uw alarmering eenvoudig, efficient en voordelig
vorm kan geven.

Communicatie via IP of analoge telefoonlijn
De technische voordelen die wij u bieden

Onze kwaliteit voor u

Uitstekende spraakkwaliteit

Swiss Design – Made in Germany

Gemakkelijk te programmeren:
Voorprogrammering via TeleAlarm Cloud Services of
met de Configuration Manager

Gemakkelijk te bedienen

Compatibel:
Met het gebruik van handzenders en periferieapparatuur van HTS61 en HTS62

Eenvoudig onderhoud van TA72 en periferie:
Batterijen kunnen vervangen worden en accessoires
los bestelbaar
Beheer via TeleAlarm Cloud Services

Uit te breiden:
tot maximaal 10 programmeerbare handzenders
Beschermingsklasse:
Tegen stof en water volgens
IP32 (TA72) en IP67 (handzender)

Personenalarmtoestel
TA72

Draadloze handzender

TeleAlarm Cloud Services
Intuïtief en gemakkelijk
Voorprogrammering via Cloud Services maakt eenvoudige installatie van de TA72 mogelijk.
Bij indienststelling zijn slechts aansluiting en activering van het apparaat alsmede een alarmtest nodig.
Ook een latere herprogrammering en het toevoegen van meer handzenders zijn via Cloud Services mogelijk.

 envoudig bedienscherm
E
Gelijk aan dat van de nieuwe
configuratiemanager.
 irmware-updates
F
Eenvoudig uit te voeren.

 utomatische verbindingscontrole
A
Controle-intervallen individueel
instelbaar.

 pparateninformatie getoond op
A
ieder personenalarmtoestel
Noodzakelijke firmware-updates,
ontbrekende verbindingen van apparaten en mislukte programmeringen
worden zowel in het apparaatoverzicht
als ook onder apparaatinfo duidelijk
aangegeven.
Deze Cloud Services is gratis en
wordt continu verder ontwikkeld

TeleAlarm personenalarmtoestel TA72
Meervoudig gecertificeerd
De vele certificaten zijn een goede afspiegeling van de hoge kwaliteit van ons systeem.
„Swiss Design“ gecombineerd met „Made in Germany“
Conform de RoHS-richtlijn
Met inachtneming van de richtlijnen voor de bescherming van de menselijke gezondheid en van het milieu
EcoDesign
Ecologisch ontwerp met intelligent gebruik van alle beschikbare hulpbronnen
WEEE-certificatie
Naleving van de richtlijnen voor het verwijderen van oude apparaten
Kwaliteitsmanagementssysteem
Certificatie volgens ISO 9001:2008 voor de ontwikkeling, vervaardiging, distributie en klantendienst
van elektronische veiligheids- en communicatiesystemen
Gecertificeerd productiebedrijf in Leipzig
• Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2008 en ISO/TS 16949:2009 voor ontwikkeling en productie
		 van elektronische componenten en apparaten
• Milieumanagement volgens ISO 14001:2004 door een bewustere en voorzichtigere omgang met de hulpbronnen
• Klimaatbeschermingscertificatie
• Gerichte verlaging van de uitstoot van drijfgassen en andere milieu-invloeden zowel
		 als aantoonbare reductie van de energiekosten volgens ISO 50001:2011
• Inachtneming van, en voortdurende verbetering van de informatiebeveiligingsstandaard volgens
		 ISO/IEC 27001:2013

think
green

Wij ontwikkelen en produceren onze producten onder duurzame
en milieuvriendelijke omstandigheden.

TeleAlarm expertise in communicatietechnologie sinds 1956
TeleAlarm SA werd in 1956 opgericht.
Het gestage streven naar compromisloze kwaliteit
en tevredenheid van de klant is de basis voor de
buitengewone prestaties en de hoge acceptatie van
onze producten en oplossingen in veel Europese landen!
Onze kerncompetenties omvatten personenalarmsystemen
en draadloze NurseCall systemen.

Voor vragen staan wij U graag ter beschikking.
Nederland
info-nl@telealarm.com
+31 (0) 6 21 83 66 52
België en Luxemburg
info-be@telealarm.com
+32 (0) 473 81 90 13
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