PERS-4200Sistema de Relatório de Emergência Pessoal

O PERS-4200 traz uma nova geração de Sistemas de
Relatório de Emergência Pessoal. A Linear, entre os líderes
em inovação de equipamento PERS, entrega recursos
e opções avançados para se adequarem a qualquer
cliente com sua oferta mais recente. Dois novos módulos
DXS-LRC
Transmissor de Longo Alcance
Configuração de Relógio de Pulso

complementares e novos recursos – concedem aos
revendedores e proprietários domésticos de PERS mais
conveniência e desempenho.

DXS-LRC
Transmissor de Longo Alcance
Configuração de Pingente

PERS-4200 Sistema de Relatório de Emergência Pessoal
CARACTERÍSTICAS

• Receptor de Alto Desempenho Super-heteródino: Permite até 1.000 pés de alcance*
• Módulos Complementares para Expansão:
o Módulo de Celular UMTS-3G – para lares sem um telefone fixo
o Microfone/Alto-falante Remoto Sem Fio – para maior cobertura de voz bidirecional
• Alertas Passivos Aprimorados: Aciona ajuda, mesmo quando o assinante não pode pressionar o botão
o Melhor monitor de atividade com janelas de tempo selecionáveis
o Monitor de temperatura do console para alertas de temperatura alta/baixa
• Opções de Supervisão Mais Flexíveis: Alerta o provedor sobre problema em potencial no sistema
o Selecione intervalos curtos ou longos para transmissores pessoais
• Avisos em idioma inglês/espanhol selecionáveis (francês disponível através do firmware)
• Porta USB para Programação Local: Fornece configuração fácil sem exigir modem
O PERS-4200 é compatível com as gerações atuais e futuras de sistemas de painel de alarme e consoles PERS da Linear.
* Quando emparelhado com transmissores de Longo Alcance Linear

Mais Novos Recursos do Sistema
RECURSO

BENEFÍCIO

Firmware Atualizável

Mantém a frota de produtos atualizada, pode carregar idiomas adicionais

Registro de Evento do Sistema (100 eventos)

O buffer interno pode ser recuperado pelo Revendedor para verificar a
atividade

Guia de Início Rápido Fornecido

Fornece suporte para configuração do profissional da saúde ou assinante

Codificação por Cores para os Conectores de Telefone

Simplifica a configuração com conexões fáceis

Botão "Ajuda" iluminado

Mais fácil de ver à noite, quando muitos eventos de emergência ocorrem

RSSI (Received Signal Strength Indicator - Indicador de

Fornece ajuda para teste de alcance do transmissor e configuração inicial

Intensidade do Sinal Recebido)
Adaptador de CA aprimorado (UL e CSA)

Menor e com menos consumo de energia; fornecido com cabo de 10'

Economia de Bateria com Proteção de Carga

Melhora a vida útil do produto; evita danos à bateria durante longas faltas
de energia

Mensagens Pré-gravadas Carregadas no Console

Promove o uso e simplifica a configuração

• Lembrete de Medicamento
• Cronograma de Consulta/Viagem
• Lembrete de Teste do Sistema
Inscrição Remota do Transmissor

O revendedor pode “ajustar” os pingentes remotamente, tornando mais
fácil para o assinante

Chamada por Viva-voz

Maior tranquilidade para os familiares

Especificações
RÁDIO

Capacidade do Transmissor: Dispositivos 16 DX ou DXS
Frequência de Operação: 315 MHz
Formato de RF: Linear DX, DXS
Tipo de Receptor: Diversidade dupla, super-heteródino
Método de Programação de RF: Aprendizado rápido Linear mais inscrição remota (opcional)
COMUNICAÇÕES

Formatos do Comunicador: 4 x 2 (Ponto a Ponto), SIA ou ID de Contato ADEMCO
Método de Discagem: Formatos de discagem de pulso ou tom, habilitado em campo
Relatórios do Comunicador:
• Alarme de emergência do console/cancelar alarme
• Bateria baixa do console/restaurar
• Perda de energia CA/restauração de energia CA
• Modo em casa/ausente (monitor de atividade ligado/desligado)
• Relatório de status automático (normal/normal desligado)
• Tempo limite da mensagem de lembrete
• Alarme de alta temperatura (aquecimento)/restaurar
• Alarme de baixa temperatura (frio)/restaurar
• Alarme de incêndio (fumaça)/bateria baixa/supervisor/restauração por supervisor
• Alarme de CO (gás)/bateria baixa/supervisor/restauração por supervisor
• Alarme do transmissor pessoal (pingente)/bateria baixa/supervisor/restauração por supervisor
• Solicitação de áudio bidirecional (escutar para seguir)
CONSOLE

Controles:
• AJUDA: Botão redondo grande com vários pontos de atuação, etiquetas com caracteres em Braille
fornecidas
• LIMPAR: Momentâneo para redefinição do sistema, cancelamento de chamada
• INÍCIO: Momentâneo para redefinir o temporizador ou pressione e segure por 3 a 5 segundos para desativar
a função
• BOTÃO DE DESLIGAR: Controla a fonte de 120 VCA, bem como a bateria reserva
Indicadores: Três LEDs coloridos (INÍCIO, CANCELAR, AJUDA)
Conexões:
• Conector de telefone de entrada, conector de telefone auxiliar (RJ-11)
• Porta USB Mini-B (para programação local)
• Conectores proprietários para módulos de expansão Linear
Método de Programação: Através do software de acesso remoto RA4200
Temporizador de Inatividade: Software programável com várias janelas
Ativação por Voz Bidirecional Selecionável: Software programável por canal
Opção de Viva-voz: Software programável, tempo de duração da chamada selecionável para 15, 30 ou 60
minutos
Discagem por Pulso/Tom: Software ou console programável
Saída Sonora: Sirene integral
Tons de Saída: Tons de alarme distintos fornecidos para condições de emergência e alarme de incêndio,
capacidades para tom de redefinição da temporização também incorporadas ao sistema
Dimensões: 6,4 pol. C x 6,3 pol. L x 2,75 pol. A (163 x 160 x 70 mm)
Bateria Reserva: 7,2V, 2000 mAh Ni-MH
Período de Reserva: mínimo de 24 horas

A flexibilidade é integrada através de
um recurso de módulo complementar
ACESSÓRIOS

Módulo UMTS-3G opcional (Comunicação de Celular)
Módulo de Microfone/Alto-falante Remoto Sem Fio Opcional
Para obter mais informações, visite www.linearcorp.com.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso.
Regulamentar
Comunicador de Alarme Digital UL 1635
Dispositivo de Sinalização de Assistência de Saúde Doméstica UL 1637
CSA, (Fonte de Alimentação)
IC/ Industrie Canada/Telco
FCC, (Parte 15), Parte 68
Arquivo de Acessório de Sinalização de Fumaça S2499/UL217
Associação Nacional de Proteção de Incêndio (National Fire Protection Association - NFPA)
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