
Met de CT 2́ beschikt u over de nieuwste 
technieken om risico’s te beperken zodat 
ouderen en langdurig zieken op deze manier 
zo lang mogelijk onafhankelijk thuis kunnen 
wonen.
Het is een veelzijdig alarmtoestel dat in 
combinatie met diverse randapparaten de 
(draadloze) alarmmeldingen van de cliënt 
verwerkt via gsm, internet (wifi) of een 
analoge aansluiting. 
U bent hiermee op de toekomst voorbereid.
Het systeem wordt succesvol toegepast in 
de thuissituatie, verpleeghuizen en woon-
complexen voor ouderen. Het toestel is heel 
gebruiksvriendelijk en kan eenvoudig met de 
programmeersoftware via usb geprogram-
meerd en geüpdate worden.

Met een simpele druk op de alarmknop wordt
door de cliënt een melding gemaakt naar de 
meldkamer, zorgverlener, familielid of man-
telzorger en kan direct de hulpverlening 
gealarmeerd worden.
De ct’2 kan naar een meldbank alarmeren of 
rechtstreeks naar een hulpverlener via een 
app op een smartphone. 
De ct’2 heeft verder de mogelijkheid om een 
activiteitscontrole in te schakelen.
Het toestel bewaakt hiermee het welzijn van 
de gebruiker: periodiek moet door de cliënt 
op de gele toets gedrukt worden. Bij afwe-
zigheid kan met de groene toets de welzijns-
controle tijdelijk uitgeschakeld worden.
De ct’2 bewaakt voortdurend de aange-
melde sensoren op functionaliteit. Bij een 
defecte sensor of handzender stuurt de ct’2 
automatisch een technische melding naar de 
alarmcentrale of mantelzorger.

CT’2 PersonenAlarmsysteem



 

Voeding
Kiesmethode
Ontvangerfrequentie
Voldoet aan standaards
Programmeerbare telefoonnummers
Noodoproep protocollen
Aansluitingen
Afmetingen
Toegestane omgevingstemperatuur
Gewicht
Lengte aansluitsnoer telefoon en adapter
GSM*
Type accu
Back-uptijd
Minimale telefoonlijnspanning
Minimale lijn vrij spanning
Externe ingangen
Externe uitgangen*
Externe uitgang maximale spanning
Externe uitgang maximale stroom
Wifi*
Bluetooth*

Voedingsadapter 100-240V / 50-60Hz - 5V
MFV
869.2375MHz en 869.6625Mhz
CE
16
Estafette (VOIP geoptimaliseerd), Bosch-ANT, CPC en contact ID
Ingang (maak/verbreek)
180 x 180 x 37 mm
+5 - +400C
Ca. 820g
3m
quad band
NiMh 3,6V / 2200mAh
72 uur in standby
6V (melding bij spanning < 6V)
>20V
Maak- of verbreekcontact potentiaalvrij
Potentiaalvrij maak- of verbreek contact
42V
6A
IEEE 802.11n
Class 1 audio t.b.v. 2e spreekluisterpost

 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Optioneel kan de ct’2 worden uitgerust 
met gsm functionaliteit zodat het toestel 
stand alone kan werken zonder 
telefoonlijn of als backup tijdens een 
telefoonlijnstoring.

    Eigenschappen
•	 Uitgerust met een gevoelige etsi en300 

220-3 klasse 1 ontvanger
•	 Geïntegreerde GSM functionaliteit*
•	 Wifi connectiviteit*
•	 Bluetooth audio en data connectiviteit*
•	 Alarmcentrale protocollen geoptimaliseerd 

voor voip
•	 Eenvoudig 16 sensoren of  

handzenders aan te melden
•	 Automatische bewaking van de aan- 

gemelde zenders
•	 Automatische protocolherkenning
•	 Handsfree spreek/luister verbinding  

tussen gebruiker en alarmcentrale/ 
mantelzorger

•	 Automatische periodieke test-
melding (controlemelding)

•	 Activiteitscontrole met af-/aanwezig knop
•	 Permanente telefoonlijnbewaking
•	 Bewaking netspanning
•	 Aansluiting voor twee extra alarm 

ingangen en een uitgang voor domotica  
koppeling

•	 Afmeting (l x b x h):180x180x37mm
•	 Programmering van opties en 

firmware update via usb
•	 Alarmering naar app.  
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* Optioneel


