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all in one  
universele oplossing voor het versturen van alarmen  

All in One is een universele oplossing voor het 
doorsturen van alarmen. De oplossing bestaat 
uit twee hoofdunits; een centrale unit en een 
ontvanger, vaak pager genoemd.

All in One kan alarmen versturen van alle soorten 
draadgebonden sensoren en diverse draadloze 
zenders, zoals pols zender en deurcontacten.
Het alarm wordt vervolgens gestuurd naar de pager, 
maar kan dankzij de GSM module ook naar mobiele 
telefoons worden verzonden.
Handige toepassingen zijn het doorgeven van 
epilepsie alarmen, val- en zwerfalarm of om een 
collega te waarschuwen voor hulp.

Veiligheid
Een goed bereik en grote zekerheid zijn erg belangrijk. 
All in One heeft een zogenaamde hartslagfunctie die 
waarschuwt als u buiten bereik komt of wanneer er 
om andere redenen geen contact is tussen centrale 
unit en pager.

Trilelement
Optioneel is een trilelement verkrijgbaar die gaat trillen 
als een alarm op de pager binnenkomt. Deze is met 
name praktisch voor een mantelzorger of verzorger 
die slechthorend is of heel diep slaapt.

Er zijn twee varianten beschikbaar, All in One en All 
in One Basic:

all in one
•  Goed bereik, meer dan 600 meter in open veld 

Binnenshuis 15-20 meter, afhankelijk van 
constructie, grote objecten en overige mobiele 
apparatuur

•  Mogelijk om een alarm zowel naar de pager als 
een mobiele GSM telefoon te versturen

•  Mogelijk om alarmen van zowel bedrade als 
draadloze sensoren door te sturen

•  Hartslagfunctie, beveiligingsfunctie die 
waarschuwt dat er geen contact is tussen de 
centrale en de pager

•  Intuïtieve, eenvoudige montage en eenvoudig te 
gebruiken

•  De pager kan alarmen ontvangen van 4 
verschillende universele zenders (TX4)

•  Per centrale unit kunnen 7 alarmen worden 
ontvangen: 
3x draadgebonden (2 x RJ45 en 1x 3,5 mm 
monojack) en 4x draadloos (TX4)

all in one Basic
All in One is ook verkrijgbaar in een eenvoudiger 
versie: All in One Basic. Ook deze oplossing bestaat 
uit een centrale unit en een pager. Met All in One 
Basic kunnen alleen draadgebonden sensoren 
worden gebruikt.
All in One Basic heeft hetzelfde goede bereik en 
beveiliging als het hoofdmodel.

Artikelnummer:
3307-00 All in One Basic 
3307-01 All in One (GSM, draadloos)
3307-06 All in One bewegingssensor
3307-08 All in One universele zender
3307-09 All in One polsszender
3307-11 All in One signaalherhaler
3307-20 All in One trilelement
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