
TA74 personenalarmtoestel
PSTN, LAN, GSM

Nu met 4G en VoLTE



TeleAlarm personenalarmtoestel 
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 personen 

alarmeringapparatuur zo flexibel mogelijk.

Op deze wijze kunnen wij u producten

aanbieden die volledig aangepast zijn aan uw

individuele behoeften.

De TA74 personenalarmertoestel familie van 

TeleAlarm biedt u een groot aantal innovaties 

waarmee u uw alarmering eenvoudig, efficiënt

en voordelig vorm kan geven..



TA74 productfamilie 
Communicatie via 4G, IP of PSTN

Technologische voordelen

  GSM: 
2G / 3G / 4G

  LAN: 
Volledig IP-compatibel (SCAIP, RBIP en SIP)

 PSTN:
TA74 en TA 74 4G T compatibel met PSTN netwerken

  Uitstekende spraakkwaliteit 

 Gemakkelijke programmering:
(Voor)-prgrammering via TeleAlarm Cloud Services
of Configuration Manager software

  Randapparatuur: 
Kan worden gebruikt met een groot aantal 
verschillende draadloze zenders

 Alarmtype management:
Iedere zender kan een diversiteit aan alarm typen 
(handzender, brand, bedmat, ..) worden toegewezen

  Activiteitsbewaking:  
Aan-/ afwezigheid, inbraak, aanwezigheid van 
personeel of andere gerelateerde services 

  Gesproken herinneringen: 
Maximaal drie gesproken berichten kunnen worden 
opgenomen die op gezette tijden kunnen worden 
afgespeeld. Bij eventueel niet bevestigen van deze 
melding kan een melding worden gegeven naar de 
meldbank 

  Uit te breiden: 
tot maximaal 20 programmeerbare handzenders

  Firmware update: 
Altijd up-to-date via software-updates op afstand

Onze kwaliteit voor u

 Swiss Design – Made in Germany 

 Gemakkelijk te bedienen 

   Eenvoudig onderhoud van TA74 en periferie: 
Batterijen kunnen vervangen worden en accessoires 

zijn los bestelbaar 

 Beschermingsklasse: 
Tegen stof en water volgens 
IP32 (TA74) en IP67 (handzender) 

 Beheer: 
Via TeleAlarm Cloud Services en Configuration 
Manager software

Personenalarmtoestel 
TA74 

Draadloze 
handzender



TA74 varianten vergelijking 
Het perfecte product voor elke eis

U kunt kiezen uit verschillende communicatiewegen (PSTN, LAN of GSM) en een veelvoud aan protocollen met 

slechts één apparaat. Wij bieden u eenvoudige installatie, en onderhoud en een duurzame oplaadbare batte-

rij. TeleAlarm heeft een toestel geschikt voor een verscheidenheid van vereisten 

Productvergelijking TA74 TA 74 IO TA74 4G TA74 4G T TA74 4G IO

Aanwezig- / Afwezig-knop ü ü ü ü ü

Activiteitsbewaking ü ü ü ü ü

Diverse protocollen 
a) ü ü ü ü ü

Gesproken berichten opnemen ü ü ü ü ü

PSTN verbinding 
a) ü ü û ü û

Ethernet-verbinding (IP) 
a) ü ü ü ü ü

Externe telefoonverbinding 
b) ü üc) û ü û

Geavanceerd beheer van alarmtypen ü ü ü ü ü

Energiebesparingsmodus 
d) ü ü ü ü ü

Gesproken meldingen (reminders) ü ü ü ü ü

Geïntegreerde GSM-module û û ü ü ü

Interne I/O û ü û û ü

Max. aantal handzenders en detectoren 20 20 20 20 20

Programmeerbare kiesnummers 10 10 10 10 10

Levensduur batterij bij stroomuitval 
e)

48 uur 48 uur 36 uur 36 uur 36 uur

Eenvoudig onderhoud van het toestel ü ü ü ü ü

Handzender onderhoud 
f) ü ü ü ü ü

Programmeren via 
TeleAlarm Cloud Services ü ü ü ü ü

a) Analoge protocollen (RB2000, RB2000E, TTnew +, CPC, BS8521, telefoon met bevesting, IP protocollen: SCAIP, RBIP/RTP, SIP
GSM protocollen: SCAIP, RBIP en analoge protocollen)

b) Mogelijk om externe telefoons verbinden (behalve in IP modus)
c) Alleen mogelijk met een speciale externe splitter (zie ook sectie 5.3.6 I/O-aansluiting)
d) Het toestel voldoet niet volledig aan de vereisten van de EN50134 voor stroomuitval in deze speciale modus, maar deze functie verzekert

tot 72 uur levensduur van de batterij in geval van een stroomstoring
e) Minimale levensduur van de batterij inclusief een oproep van 30 minuten
f) Behuizing en accu eenvoudig te verwisselen



  Eenvoudige gebruikers interface 
Toegang tot Cloud Services via web

portaal. Onze responsieve

webinterface biedt comfortabele

weergave op een breed scala aan

schermformaten (computer, tablet

en smartphone).

  Firmware-updates 
Mogelijkheid om firmware updates 

per apparaat of per batch van 

apparaten te plannen; voor flexibel 

beheer van apparaten.

  Apparateninformatie per 
personenalarmtoestel getoond
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

 Automatische 
verbindingscontrole 
Controle-intervallen individueel

instelbaar.

 Sjabloonbeheer
Aanmaken van

programmeersjablonen voor een

snellere programmering van de

toestellen

TeleAlarm Cloud Services 
Intuïtief en gemakkelijk

Voorprogrammering via Cloud Services maakt eenvoudige installatie van de TA74 

personenalalarmeringstoestel familie mogelijk. Bij indienststelling zijn slechts aansluiting en een 

testalarm nodig. Ook een latere herprogrammering of het toevoegen van meer handzenders zijn via 

Cloud Services mogelijk..



www.telealarm.com

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

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

Adressen
TeleAlarm Europe 
GmbH Hertzstraße 2
04329 Leipzig

Germany

TeleAlarm Europe GmbH
Office Benelux
Kaldenkerkerweg 20
5931 AE Venlo

Nederland

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Switzerland

think
green


