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PTU 101 S
Telefone de Emergência "Mãos-Livres", anti-vandálico:
■ Cumpre com as exigências de acessibilidade para pessoas de mobilidade condicionada
■ um botão para chamar a um número pré-programado*.
O PTU 101 S pode ser ligado:
■ a uma linha telefónica analógica da rede pública ou a uma central telefónica privada (PABX)
■ a um interface GSM para comunicação por voz
■ a um gateway IP para comunicação por voz (VoIP)

Funções
■ Telefone de emergência

Características técnicas
■ 1 botão para chamar a um número pré-programado

*(Chamada cíclica de 1 a 4 números em caso de estar comunicando ou de não responder).
■ Visualização de pictogramas em função do estado da chamada
■ Mensagens de Voz (chamada em curso, em comunicação)
■ 1 contacto seco para comando de elementos externos (Iluminação, Câmera, etc...) -

Informação de Toma De Linha
■ Gestão das chamadas de teste cíclico

(Na recepção : com central de gestão de chamadas ORA)
■ Tempo de comunicação ajustável: 1 a 9 minutos ou 30 minutos
■ Programação local ou remota
■ Alimentação 12-30 VDC
■ Consumo máximo de energia 350 mA
■ Informação de falha de alimentação, disponível com fonte de alimentação AMPHITECH
■ Chamada técnica de falha de alimentação                                                                             

(com central AMPHITECH de gestão das chamadas ORA) 

Características mecânicas
■ Montagem de superfície
■ Dimensões 180 x 95 x 30 mm
■ Índices de proteção: IP 55 - IK 08
■ Temperatura de funcionamento: -20°C a +40°C
■ Aquecimento com termostato instalado de base
■ Placa frontal de aço inoxidável de 2,5 mm, Caixa em ZAMAK

Opções e produtos periféricos
■ Alimentação BAS 1202 - Com bateria de suporte (backup) e informação de falha de alimentação
■ Alimentação ALIM 1703 - Sem bateria de suporte (backup) e sem informação de falha de

alimentação
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