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Beskrivning
STT Condigis nya trygghetstelefon finns i flera varianter för
att kunna kommunicera på olika sätt. Detta produktblad
beskriver de två analoga modellerna: Careline Anna och
Careline GSM (när det som beskrivs gäller båda versionerna
så hänvisas till trygghetstelefonen eller Careline Anna/GSM).
Careline Anna/GSM använder sig av STT Condigis patenterade frekvenshoppande lösning 869 MHz -868MHz och
finns även som klass 1 certifierad. Ytterligare viktiga säkerhetsfunktioner är länktestfunktionen, som kontrollerar anslutningen mellan trygghetstelefonen och larmsändarna,
samt tvåvägskommunikationen med aktiv larmbekräftelse
– allt för att säkerställa en hög säkerhet.
Careline Anna/GSM kan överföra både larm med och utan
taluppkoppling, till 10 stycken olika förprogrammerade
larmmottagare via det analoga telenätet och/eller GSMnätet, och Careline GSM kan dessutom skicka larm till 8 olika
larmmottagare via GPRS. Larmmottagarna skickar sedan
larmen vidare till exempelvis mobiltelefoner, lokala trådlösa
telefoner eller en larmcentral beroende på tid och dag.

Uppringning till de olika larmmottagarna sker genom en
förutbestämd sekvens och kan skilja sig åt beroende på
typ av larm.
Trygghetstelefonen är försedd med både mikrofon och
högtalare och fungerar som en högtalartelefon, vilket möjliggör samtal utan ytterligare knapptryck från användarens
sida förutom larmaktiveringen. Samtalet kan föras i en
normalstor lägenhet med god ljudkvalitet.
Förutom larmsändaren Tx4 kan man ansluta ytterligare
radioöverförda larmtillbehör, såsom dörr- rörelse- eller
röklarm. Totalt kan 16 stycken radiobaserade enheter vara
ansluta samtidigt. Trådanslutna larm kan användas dels via
T-box 869 eller via extrakort i trygghetstelefonen (notera
att det kräver en speciell variant av Careline Anna som har
ett extra uttag avsett för detta.)
Careline Anna/GSM möjliggör registrering av närvaro/insats
/klar och är lätt och snabb att konfigurera. Programmeringen
utförs med HT-III, alternativt via PC-programmering.

Specifikationer:
Radiofrekvens

STT Condigis patentsökta frekvenshoppande radiolösning 869 och 868 MHz.

Anslutningar

16 radiotillbehör

Protokoll

Analog/GSM-trafik via: STT, CPC /Antenna, Tunstall och Hemtele
I specialversioner finns även Careline, TMA, Scantronic, BS8521, ContactID, Bosch och CPC New
GPRS-trafik via: STT IPACS

Konfiguration

Genom HT-III eller via PC-programmering

Tal

Full duplex eller simplex

Provlarm

Programmerbart

Telefonlinjetest

Ja

Strömförsörjning

12V. 450mA till Careline Anna och 1A till Careline GSM:

Backup ström

3.6V 300mAh, NiMH till Careline Anna och 3,6V 2000mAh, NiMH till Careline GSM.

Backup tid

Upp till 100 timmar. Vid GSM -versionen batteritid upp 400 timmar

Mått

Bredd: 180 mm, djup: 58 mm, höjd: 98 mm. Careline Anna väger 380g och Careline GSM väger 430g.
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