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All in One 

Uma solução universal para encaminhar 

alarmes e alertar colegas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All in One envia um alerta que ajuda é necessária. Registra alarmes e 

encaminha-os para o recetor ou para um telefone móvel. 

A
ll 

in
 O

n
e

 



 

 
 

 
ALL IN ONE 

All in One é uma solução universal para 

reencaminhamento de alarmes. A solução consiste 

em duas unidades principais - um transmissor e um 

recetor, muitas vezes referido como um pager. 

All in One pode encaminhar alarmes de todos os 

tipos de sensores com fio e de uma série de 

transmissores sem fio, tais como pulseiras 

transmissoras e transmissores universais. 

All in One pode encaminhar alarmes para o recetor, 

bem como para um telefone móvel. 

As aplicações típicas incluem o reencaminhamento 

de alarmes de desencadeamento de crises de 

epilepsia ou alertas de que um colega precisa de 

ajuda. 

 

SEGURANÇA 

Foi colocado um grande foco na garantia da 

segurança e de um bom alcance. All in One tem uma 

função de “batimento cardíaco” que o avisa se sair do 

alcance ou se por qualquer motivo não houver contato 

entre o transmissor e o recetor. 

ALL IN ONE 

• Bom alcance, mais de 600 m se desobstruído 

• Possibilidade de envio de um alarme para o 
recetor e para um telefone móvel 

• Possibilidade de reencaminhar alarmes 
de sensores com fio e de sensores sem 
fio 

• Função “batimento cardíaco” que o avisa 
quando não haja contacto entre o transmissor e 
o recetor 

• Intuitivo, de instalação simples e fácil de usar 

• O recetor pode receber alarmes de 4 
transmissores universais 

 
 

 
ALL IN ONE BASIC 

All in One também está disponível numa versão 

mais simples - All in One Basic. All in One Basic 

pode encaminhar alarmes de sensores com fio para 

um recetor de mão. 

All in One Basic tem o mesmo bom alcance e 

segurança do que o modelo principal. 

 
 

 

All in One 

 
>  ART NR: 330701  All in One 

 
>  ART NR: 330700  All in One Basic 

>  ART NR: 330706  Sensor de movimento 
 

 
>  ART NR: 330708  Transmissor universal 

 
>  ART NR: 330709  Pulseira transmissora 

 

>  ART NR: 330720 Vibrador externo 
 

>  VISITE O WEBSITE para mais informação 
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