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- for mobilnett

TMA5 Analog
- for analog telelinje
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FORHANDLER:

TMA5 Analog
- for analog telenett

TMA5 IP   
- direkte på bredbåndsnett

TMA5 GSM
- for mobilnett

Viktige funksjoner på TMA5:
• sender toveis oppkall til bemannet alarmsentral eller til mobiltelefon.
• automatisk stille testalarm mot alarmsentral, samt tekniske alarmer som nettsvikt og batterialarm. 
• daglig selvtest av smykkesender. Gir beskjed til alarmsentral om smykkesender er defekt.
• nytt moderne design både på hovedenhet og smykkesender. 
 

Spesifikasjoner:
• Class 1 radio-mottager
• Radio STT Condigi patentert dobbel frekvens med 869 og 868 MHz
• Tilkobling for 16 ulike radiosendere
• Protokoller, Analog/GSM trafikk via: TMA, STT, CPC/Antenna, Hjemmetelefon og Tunstall.
• Programmeres ved hjelp av HTIII handterminal eller PC programvaren STT Edith kablet/remote
• Tale simplex og duplex 
• Testalarm programmerbar
• Telefonlinje sjekk
• Strømtilførsel sjekk
• Strømforsyning 12 V, 450mA på TMA5 Analog og 1000mA på TMA5 GSM / IP
• Batteribackup 3,6V 300mAh NiMH for TMA5 Analog og 3,6V 2000mAh NiMH for TMA5 GSM / IP
• Batteribackup 100 timer for TMA5 Analog og 420 timer for TMA5 GSM / IP
• Dimensjoner: V: 180mm, D: 58mm, H: 98mm, TMA5 Analog vekt: 380g, TMA5 GSM / IP vekt: 430g
• Valgfritt om senderenheten skal fungere som armbånd eller smykke.

• Bruker analog fastlinje.
• Analog oppkall mot tradisjonelle alarmsentraler som t.eks DM8II og DM80

• Bruker GSM mobilnett. Baserer oppkall mot alarmsentral trådløst
• Mobilabbonement med SIM kort behøves
• Kan også bruke analog telelinje alaene eller som backup.
• Analog oppkall mot tradisjonelle alarmsentraler som t.eks DM8II og DM80
• Har mulighet for å sende alarmoppkall via GPRS på IP protokoll. (krever alarmsentral med støtte for IP)

• Baserer oppkall mot alarmsentral via IP protokoll. Tilkobling direkte i LAN/ datakontakt uten adapter.
• Alarmoppkall mot alarmsentral med støtte for IP.
• USB tilkobling for ekstra utstyr (opsjon)
• Mulighet for ekstra I/O kort ( 2trådbaserte alarminnganger, 1 utgang ) (opsjon)

TMA5 tilbys i 3 ulike versjoner:
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