Office 160pro, Office 160Safeguard och
Office 160ATEX
Telefoner som alltid ger allt.

Bärbara telefoner utsätts ofta för extrema påfrestningar.
Fukt, slag, damm, buller – förhållanden där många telefoner
oftast når sina begränsningar. Så kompromissa inte när
du ska välja DECT-telefon. Använd kvalitetsprodukter från
Aastra som är speciellt framtagna för sådana situationer.
Välj bland följande Office 160-modeller:
• Office 160pro – den kraftiga basmodellen
•	Office 160Safeguard – bygger på Office 160pro, dessutom
med inbyggt positions- och rörelselarm
• Office 160ATEX – bygger på Office 160pro, dessutom explosionssäker med inbyggt positions- och rörelselarm

Communication
Systems

Office 160pro – imponerande tillförlitlighet
Office 160pro utmärker sig genom sin robusta konstruktion,
reptåliga display och användarvänliga hantering med inbyggd
navigations- och Fox-knapp. Telefonen har genomgått omfattande testförsök för stötsäkerhet, damm- och sköljtäthet. Tack
vare den bakgrundsbelysta displayen och knappsatsen kan du
navigera smidigt även under ljussvaga förhållanden.
Missa inga samtal
Det finns inget retligare än att missa samtal från kollegor och
kunder för du inte hört signalen. Det är därför den andra,
uppåtriktade högtalaren har flerstegs volyminställning. Den
uppåtriktade konstruktionen skyddar din hörsel om det ringer
direkt efter ett samtal. I bullriga omgivningar rekommenderar vi
på Aastra att du använder hörselseldämpande headset. Sitter du
i möte, så trycker du bara på den programmerbara profilknappen. Nya samtal, röst- eller textmeddelanden signaleras då utan
ljudsignal via tydlig LED eller påslagen vibrator.
Funktioner som gör din arbetsdag lättare
Smarta telefonfunktioner som telefonbok, namnuppringning,
konferenssamtal etc. är standard. Den inbyggda funktionen för
högtalartelefon gör att du kan släppa in kollegor i samtalet, när
det behövs. Använd den inbyggda Twin-Comfort-funktionen, så
kopplar systemet automatiskt om dina samtal mellan din fasta
telefon och trådlösa Office 160pro. Det räcker att du tar Office
160pro ur laddaren, så är den aktiverad.

Office 160ATEX – specialmodell för zoner med
explosionsrisk
Att använda telefon i zoner med explosionsrisk är skyddat i lag
med säkerhetsbestämmelser och bara tillåtet med specialutprovade telefoner. Det finns förhöjd risk på arbetsplatser där
man lagrar, lastar om eller bearbetar brännbara gaser, vätskor
och dammbildande ämnen. Säkerhetsbestämmelserna gäller
t.ex. reningsverk, bensinstationer, kemianläggningar, badhus
och avfallsförbränningsanläggningar. Office 160ATEX uppfyller
kraven i de internationella provningsstandarderna för zoner med
explosionsrisk och har precis som Office 160Safeguard inbyggt
positions-/rörelselarm och larmknapp.
Office 160-modellernas egenskaper:
Bra röstkvalitet
Smidig, användarvänlig hantering
Går att använda med arbetshandskar på
Manuell eller automatisk knapplåsning
Stor, bakgrundsbelyst display (alla modeller) och knappsats
(Office 160pro / Office 160Safeguard)
Robust, stötsäker, damm- och sköljtät enligt skyddsklass IP64
och IEC 68-2-32
Sköljsäker headset-anslutning
Helt kompatibel med funktionerna i Ascotel® IntelliGate®
System
Inbyggd telefonbok

Lokalisering av fast personal
Alla Office 160-modeller kan mot förfrågan kopplas ihop till ett
skräddarsytt DECT-positioneringssystem som visar användarens
aktuella position. Förutom att vara en del i säkerhetskonceptet
för rörlig personal finns mängder med olika användningsområden.

Kommer åt telefonlistorna i Ascotel® IntelliGate® System
Högtalartelefon med volymkontroll (via inbyggd högtalare eller
headset)
Ringsignalering utan ljudsignal med LED och vibrator
Fungerar även i externa system i GAP-läge
Office 160Safeguard / Office 160ATEX med inbyggt 
positions-/rörelselarm samt larmknapp
Office 160ATEX godkänd för arbetsplatser med explosionsrisk
120h/12h standby/taltid (utan aktiverad DECT-positionering)
134x60x27 mm, 130 g (inkl. batteri)
Omfattande tillbehörssortiment (företagsspecifikt): Headset,
läderväska, bältesclips med vridfäste etc.

Office 160Safeguard – när säkerheten har högsta prioritet
Oftast kan ett skadeoffer inte själv larma. Det var därför vi tagit
fram Office 160Safeguard som larmar automatiskt med inbyggt
positionslarm (telefonen har avvikt från vertikalläge en viss
inställd tid) resp. rörelselarm/dödmansgrepp (telefonen har varit
i viloläge en viss tid). För att förhindra fellarm finns en föregående, lokal förvarning som användaren kvitterar. Det går även
att larma manuellt med den stora larmknappen på ovansidan.
Funktionen ger omfattande skydd åt framförallt personer med
förhöjd risk, t.ex. väktare och säkerhetsvakter, elektriker, montörer
och personal som hantererar farligt gods.
Godkänt kvalitetssystem
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Smarta larmlösningar
Trots hög automatisering på företagen, så blir det ändå avbrott,
som t.ex. plötsligt stillastående transportband. För att undvika
stora produktionsbortfall och kostnader, så är direktrapportering till framförallt rörliga personal helt nödvändig. Och vill du
larma själv, så finns det en fritt programmerbar hotkey på Office
160pro.

