TA‐ISA
Alarme Instalações Sanitárias Acessíveis
Descrição Geral
O TA‐ISA foi concebido para cumprir a legislação em vigor nomeadamente o DL. 163/2006 no seu art. 2.9.15
abaixo transcrito.

Possui no entanto algumas facilidades adicionais que o tornam o líder de mercado em produtos para fins
idênticos.
O TA‐ISA é fornecido numa caixa plástica em cor branca (RAL9010), com dimensões de 70x70x25mm
fabricada em material auto extinguível (norma UL94‐V0).

Princípio de Funcionamento
O TA‐ISA pode funcionar em modo autónomo (sem ligação a outros dispositivos) sendo suficiente para
cumprir a legislação acima referida. Pode no entanto ser ligado a outros dispositivos tal como o TA400A
(Telealarme) de modo a aumentar o número de funcionalidades (ex: chamada telefónica para um número
pré‐programado a sinalizar o alarme). Consultar o manual do TA4000A para mais informações.
O TA‐ISA permite a ligação de uma pequena bateria de backup que garante o seu total funcionamento em
falha de energia.
Está disponível em diversas configurações e com versões especiais para aplicações específicas.
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Esquema de Principio
O TA‐ISA é constituído pelos seguintes módulos

 ‐ Fonte de Alimentação
 ‐ TA‐ISA (Alarme Instalações Sanitárias Acessíveis)
 ‐ Sinalizador Visual e Acústico
 ‐ Botão de Anulação de Alarme ‐ iluminado a Verde
 ‐ Botão de Cordão ‐ Iluminado a Vermelho
 ‐ Botão de Chamada ‐ Saída Alarme A e saída adicional alarme B (opcional) – Iluminado a Vermelho
 ‐ Bateria para backup em falha de energia (opcional)
 ‐ TA4000A (opcional)
conforme indicado no desenho abaixo.

Este equipamento não foi desenhado para utilização em sistemas de apoio ou suporte de vida pelo que não deve ser usado
em aplicações do género. Efectue um teste de funcionamento regularmente simulando uma situação de alarme.
Contacte-nos para mais informação sobre os modelos disponíveis

EuroSolution, Lda.
Rua Correia Teles, 28 A
1350-100 Lisboa

Telf. 210 970 630
Fax. 211 454 033
www.eurosolution.pt
e-mail: info@eurosolution.pt
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