TeleAlarm Cloud Services
Intuitivo e conveniente

Agora com 4G e VoLTE

TeleAlarm: Competência em tecnologia de comunicação desde 1956
A TeleAlarm SA foi fundada em 1956.
A busca contínua pela qualidade intransigente e a satisfação do cliente é a

A pré-programação via Cloud Services permite a instalação simples da família de produtos TA74.

base para o excepcional desempenho e alta aceitação de nossos produtos e

No local, apenas a conexão do equipamento e uma chamada de alarme de teste são necessárias.

soluções em muitos países europeus.

Qualquer reprogramação posterior ou adição de outros transmissores sem fio é realizada via
Nossas principais competências incluem Carephones, soluções de software

TeleAlarm Cloud Services.
Interface de usuário simples
Acesso a serviços em cloud via web
portal. Nossa interface web
responsiva oferece uma visualização
confortável em uma ampla gama de
tamanhos de tela (computador, tablet
e smartphone).

Atualizações de firmware

(LMS) e sistemas NurseCall.

Nós desenvolvemos e produzimos nossos produtos de forma
sustentável e condições ambientalmente conscientes.

Possibilidade de agendar firmware
atualizações por dispositivo ou por
lote de dispositivos; para dispositivo
flexível gestão.

Monitoramento automático de
conexão
Intervalos configuráveis.

Gerenciamento de modelos
Criação de templates de
programação para uma
programação mais rápida dos
dispositivos.

Informações para cada
indivíduo Carephone é exibido
Quaisquer atualizações de firmware
disponíveis, conexões de dispositivo
ausentes e programação com falha
são mostradas claramente na visão
geral do dispositivo, bem como nas
informações do dispositivo
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TA74 Carephone Series
PSTN, LAN, GSM

TeleAlarm Care Solutions
Segurança, Tranquilidade, Independência

Família de produtos TA74
Comunicação via 4G, IP ou telefone fixo

Variantes TA74 em comparação
O produto perfeito para todos os requisitos
Você pode escolher entre diferentes vias de comunicação (PSTN, LAN ou GSM) e uma infinidade de protocolos

Vantagens tecnológicas

A nossa promessa de qualidade para si

com apenas um dispositivo, oferecendo fácil instalação e manutenção e uma bateria recarregável de longa
duração. A TeleAlarm tem um dispositivo adequado para uma variedade de requisitos:

GSM:

Design Suíço - Fabricado na Alemanha

2G/3G/4G

Operação simples

LAN:
Totalmente compatível com IP (SCAIP, RBIP e SIP)

Manutenção simples:

PSTN:

Substituição fácil da bateria para o TA74 e o transmissor Tx

TA74, TA74 IO e TA 74 4G T são compatíveis com
sistemas telefônicos analógicos fixos

Classes de proteção IP:

Qualidade de voz incomparável

Proteção contra sujeira e água de acordo com IP32
(TA74) e IP67 (transmissor Tx)

Programação simples:

Gestão:

Pré-programação via TeleAlarm Cloud Services
ou via software Configuration Manager

Via TeleAlarm Cloud Services e software Configuration Manager

Pode ser usado com uma grande variedade de
transmissores sem fio
Cada transmissor sem fio pode ser atribuído para
acionar diferentes tipos de alarme.
Em casa / longe, intruso, marcação de presença
para cuidadores ou outros serviços relacionados

Lembretes vocais:
Grave até três lembretes que podem ser
configurados para iniciar automaticamente um
alerta se não for confirmado

Expansível:
Até 20 transmissores sem fio são programáveis

Atualizações:

A família TeleAlarm Carephone TA74 oferece

ajuda está sempre disponível quando é

várias inovações ajudando-o a configurar seu

necessária. A diversidade de nossos clientes

dispositivo de forma simples, eficiente e

significa diversidade de necessidades; é por isso

econômica.
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Gerenciamento estendido
de tipos de alarme

ü

ü

ü

ü

ü

d)

ü

ü

ü

ü

ü

Lembretes vocais

ü

ü

ü

ü

ü

Módulo GSM integradoo
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Máx. número de transmissores e
detectores sem fio
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Destinos de chamada programáveis
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Fácil manutenção do Carephone
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Programação via
TeleAlarm Cloud Services
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Multiprotocolo

Conexão PSTN

Manutenção do transmissor

independente na sua casa própria, mas tambem
para quem quer a sensação de segurança. Essa

Botão Home / Away

Vida útil da bateria em caso
e)
de falha de energia

Sempre atualizado por meio de atualizações
remotas de software

dos às suas necessidades individuais.

TA74 4G

Modo de economia de energia

Monitoramento de atividades:

desenvolvidos para pessoas que levam uma vida

TA 74 IO

Conexão de telefone externo

Gerenciamento de tipos de alarme:

Desta forma, podemos oferecer produtos adequa-

TA74

Conexão Ethernet (LAN)

Periféricos:

Os nossos produtos Carephone foram

Caracteristicas

TA74 4G T TA74 4G IO

a) Protocolos analógicos (RB2000, RB2000E, TTnew +, CPC, BS8521, telefone com confirmação)
Protocolos IP: SCAIP (Perfil 0, 1 e 4), RBIP / RTP, protocolo telefônico SIP
Protocolos GSM: SCAIP (Perfil 2, 3 e 4), RBIP, todos os protocolos analógicos
b) Permite conectar telefones externos (exceto no modo IP)
c) Só é possível com um divisor externo especial
d) O dispositivo não cumpre totalmente com os requisitos da EN50134 em situações de falha de energia neste modo especial, mas este recu
so garante até 72 horas de vida útil da bateria em caso de falha de energia
e) Vida útil mínima da bateria incl. uma ligação de 30 minutos
f) Carcaça e bateria facilmente substituíveis

que projetamos nosso Carephones para ser o
mais flexível possível.

Transmissor

Carephone TA74

