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TAU 01
Módulo de tele-alarme para ascensores, ligado à rede telefónica analógica
■ Em conformidade com as exigências da regulamentação

Colocação em segurança dos ascensores existentes
EN 81 28, Dispositivo de alarme remoto para ascensores
EN 81 70, Acessibilidade dos ascensores para todas as pessoas.

■ O TAU pode ligar-se:
➝ a uma linha telefónica analógica,
➝ a uma porta analógica passarela IP,
➝ a um gateway GSM AMPHITECH

Características funcionais
■ Áudio amplificado
■ Programação simplificada por guia vocal
■ Até 8 TAU na mesma linha telefónica
■ Endereçamento do produto por guia vocal
■ Protocolo DTMF V1 Amphitech (para linha telefónica analógica)
■ Protocolo DTMF S “Simplificado” Amphitech (para redes GSM e IP)
■ Mensagem de espera difundida no altifalante
■ Mensagem de identificação difundida sobre a linha telefónica
■ Gestão dos pictogramas em conformidade com a norma EN 81-28
■ Gestão dos pictogramas segundo deteção automática da comunicação
■ Gestão completa da bateria conforme a norma EN 81-28 (com um controle permanente da

tensão e da capacidade de carga)
■ Chamadas vocais: 2 números pré-programados
■ Gestão de chamada do teste automático (cíclico 72H), 1 número pré-programado
■ Chamadas técnicas: 1 número pré-programado para 3 avarias possíveis:

• Falha da fonte de alimentação
• Falha da bateria
• Falha do botão cabina

■ Visualização do estado do produto:
➝ Led verde = Alimentação ON/OFF
➝ Led amarelo = Linha Telefónica (OFF/FLASH/ON)
➝ Led vermelho = Avaria

■ Botão  no teclado para difundir o estado do produto

■ Botão  no teclado para aceder ao menu local de configuração

■
Botão no teclado para alarme teto de cabina e fim de alarme

Sede - 1, rue Robert et Sonia Delaunay F-75011 Paris, France - Tel +33 (0)1 43 67 98 09 - Fax +33 (0)1 43 67 13 97 - E-mail: info@amphitech.fr
© 2017 - Amphitech, S.A.S. Todos os direitos reservados. As informações e especificações contidas neste folheto podem ser modificadas sem aviso prévio.
Amphitech, os nomes dos produtos e o logotipo Amphitech são marcas registadas. 



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
© 2017 Amphitech, SAS. Todos os direitos reservados.

N°F000 0705D - 2/2

Sede - 1, rue Robert et Sonia Delaunay F-75011 Paris, France - Tel +33 (0)1 43 67 98 09 - Fax +33 (0)1 43 67 13 97 - E-mail: info@amphitech.fr
© 2017 - Amphitech, S.A.S. Todos os direitos reservados. As informações e especificações contidas neste folheto podem ser modificadas sem aviso prévio.
Amphitech, os nomes dos produtos e o logotipo Amphitech são marcas registadas. 

TAU 01
Ligações

Características do produto
■ Bateria de 12VDC 600mA/h integrada com um controle permanente da tensão e da

capacidade de carga
■ Altifalante e microfone integrados no produto
■ Saída para o altifalante e entrada para o microfone existentes
■ Entrada de alimentação externa de 12 a 30VDC
■ Entrada Protegida do botão de cabina, contacto/tensão
■ Entrada Protegida para o filtragem de chamada de cabina, contacto/tensão
■ Saídas para comandar:
➝ o pictograma luminoso amarelo,
➝ o pictograma luminoso verde,
➝ um alarme externo

■ 3 Leds de informação do estado do produto
■ Novo teclado ergonómico 15 teclas para a configuração e a operação


