TELEALARME TA5000
ALARME DE CASA DE BANHO PARA HOTELARIA
A MODERNA SOLUÇÃO HOTELEIRA
A segurança é sem margem de dúvida uma preocupação dominante no sector hoteleiro.
Uma das componentes da segurança passa pela instalação do alarme de casa de banho. Até hoje a única solução era
instalar um painel indicador (quadro de alvos) junto à recepção, de forma que, quando um utilizador activasse o alarme
no seu quarto este fosse sinalizado no referido painel.
Esta solução obriga a uma instalação demorada e dispendiosa dada a necessidade de instalação do quadro de alvos e da
respectiva rede de cabos para colocar o sistema em funcionamento, sem contar com os futuros custos de manutenção.
Era também uma solução pouco flexível e segura.
Mas a partir de hoje terminaram as longas e dispendiosas instalações.
A solução está ao seu alcance com o Telealarme mais sofisticado do mercado – o
TeleAlarme na versão de Alarme de Casa de Banho EUROSOLUTION®.
E não precisa de cabos adicionais pois utiliza a rede de cabos da central telefónica
já instalada.
Basta ligar o interruptor de alarme ao Alarme de Casa de Banho
EUROSOLUTION® e ligar este ao telefone existente no quarto. Em caso de alarme
este marca a posição de operadora e envia um sinal acústico de alarme sendo o
número do quarto indicado no telefone da operadora (confirme esta facilidade
com o fornecedor da sua central telefónica).
O Alarme de Casa de Banho EUROSOLUTION® continua a gerar alarmes
consecutivos até ser desactivado, pelo que garante uma total fiabilidade no envio
do alarme.
O TA5000 possui 3 entradas de alarme para ligação de outros dispositivos além do alarme de casa de banho e o facto de
as entradas de alarme possuírem gestão separada ou conjunta, permite soluções potentes no domínio da gestão de
envio de alarmes.

INSTALAÇÃO
O Alarme de Casa de Banho EUROSOLUTION® foi concebido para fácil e rápida instalação. De reduzidas dimensões e
dotado de sistema de fixação rápida por colagem ou parafusos, é o ideal para uma instalação correcta e adequada aos
mais distintos locais.
A instalação resume‐se aos 6 passos seguintes:
1. Fixar o Telealarme à parede
2. Ligar a entrada da linha telefónica
3. Ligar a saída telefónica às tomadas (caso a linha seja
utilizada também para comunicação de voz
4. Ligar o interruptor de alarme proveniente da casa de
banho à entrada respectiva
5. Ligar os outros dispositivos nas outras entradas (sensor
de fumo, sensor de intrusão, etc.) caso utilizados
6. Ligar o(s) telefone(s) do quarto à(s) tomada(s) – caso
exista(m)







FUNCIONAMENTO
O equipamento é auto‐alimentado da própria extensão telefónica, pelo que não necessita de ligação aos 230V, de
substituição de pilhas ou de qualquer outra manutenção futura.
Em situação de alarme (fecho do contacto do interruptor) o equipamento marca o número pré‐programado (marcação
multifrequência) e envia simultaneamente um som de alarme (idêntico a uma sirene electrónica).
O telefone que recebe a chamada visualiza o número do quarto no respectivo display.
A chamada terá a duração pré‐programada após o qual a extensão do quarto fica livre, sendo assim possível marcar a
extensão do quarto que enviou o alarme e dialogar com o hóspede (útil em situações de falso alarme)
Existe ainda um código PIN de Terminar Rápido de Chamada que permite a quem recebe a chamada digitar o mesmo e
terminar a chamada sem esperar pelo final de duração pré‐programada.
Para desactivar o alarme poderá digitar o PIN no telefone do quarto deslo9cando‐se ao mesmo. Alternativamente
poderá digitar o PIN durante a chamada de alarme por quem recebe a mesma. Poderá ainda ligar para o quarto,
estabelecer comunicação com o hóspede e digitar o PIN durante a chamada ou premir o botão de Reset no quarto (se
instalado).
Por programação poderá exigir que o PIN de Reset só seja validado se o auscultador do telefone do quarto estiver
levantado quando digita o PIN do lado de quem recebe a chamada de alarme (garantindo assim que o Reset é efectuado
em comunicação com o quarto).
Este são os únicos procedimentos para desactivar o alarme.
Após o intervalo entre chamadas (de duração pré‐programada), caso ainda não tenha sido desactivado, o equipamento
efectua outra chamada (da mesma duração), após a qual efectua novo intervalo.
Sempre que a extensão se encontre ocupada, em caso de alarme, é continuamente enviado um sinal sonoro para a
mesma, ficando o equipamento a aguardar que o utilizador desligue para iniciar a chamada de alarme.
Se o utilizador não desligar a chamada no período pré‐programado a chamada será desligada de modo forçado, e
iniciando seguidamente uma nova chamada com marcação do número de alarme. É garantida assim a total segurança
no envio do alarme mesmo com o telefone ocupado ou fora do descanso.
Este processo garante uma elevada segurança na transmissão do alarme, podendo o sistema gerar chamadas
consecutivas sem qualquer limitação.
Este é assim um sistema de reduzido custo e elevadas performances que soluciona de uma forma inteligente e segura o
problema dos alarmes de casa de banho na Hotelaria.
Funciona em qualquer extensão analógica de central telefónica que aceite marcação multifrequência e sinalize o
número do quarto chamador na posição de operadora ou outro telefone destinado a receber a chamada de alarme.

OBSERVAÇÕES
O TA5000 é um Telealarme genérico com aplicações nos mais diversos domínios (Clinicas, Casas de Repouso, Lares de
Idoso, etc.) ou em qualquer outro local em que se pretenda enviar um alarme via linha telefónica.
Consulte o folheto de instalação e programação para mais detalhes e informações técnicas.
Para mais esclarecimentos contacte o distribuidor mais próximo
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