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Descriere 
Flare – Pentru a ajuta la mentinerea in siguranta a personalului care lucreaza in medii cu risc
ridicat, sistemul de alarma de urgenta Flare trimite imediat o cerere de ajutor la simpla apasare a 
unui buton. Atunci cand un utilizator produce o alarma activand Dispozitivul de Protectie 
Personala (PPD), acesta emite un semnal RF care este preluat de catre senzorii Flare instalati în 
spațiile din pereti sau tavan. Senzorii Flare, la randul lor, transmit semnalul de alarma la 
calculatorul din centrul de control care rulează aplicatia software Flare. Alarma si PPD se afisează 
la personalul de securitate. Flare este ideal pentru persoanele care lucreaza intr-un mediu in care 
siguranța lor ar putea fi amenintata de un atac fizic, o boala subita sau un accident.

Destinatie 
Flare poate fi utilizat in penitenciare, spitale sau locatii industriale cu grad ridicat de risc.      
Senzorii RF Flare sunt instalati in spatiile din peretii si tavanele zonei prevazute cu acoperire 
Flare. Atat zonele interioare cat si cele exterioare pot fi acoperite. PPD contine un emitator de 
frecventa radio si este purtat pe centura utilizatorului. Atunci cand un utilizator are nevoie de 
asistența, acesta pur si simplu apasa un buton de pe PPD care transmite semnalul de alarma. 
La cerere pot fi adaugate si alte optiuni de actionare precum extragerea unui cui de siguranta 
sau persoana cazuta.

Cum functioneaza 
Sistemul Flare foloseste o tehnologie patentata bazata pe frecvente radio care localizeaza 
personalul, in interior sau in exterior, intr-o camera sau un coridor si care asigura precizarea 
etajului in cadrul localizarii. Desi PPD este compact, este suficient de puternic pentru a 
trimite un semnal de primejdie atunci cand butonul de alarma este apasat. Senzorii din 
locatie identifica semnalul si un computer din camera de control afiseaza o harta detaliata a 
locatiei si arata cine are nevoie de asistenta si unde.

Flare este proiectat sa functioneze intr-o gama larga de frecvente. In functie de tara, poate fi 
configurata frecventa pe care functioneaza  conform reglementarilor din tara respectiva.

Caracteristici 
principale

• Suporta peste 4000 de ID-uri unice
• Acopera camere, casa scarilor si

holuri
• Semnalul nu este blocat de materiale

de constructie, fum, corpul uman sau
haine groase

• Sistem modular
• Antena interna - protejata impotriva

distrugerii
• Toc de protectie
• Siguranta in functionare ridicata
• Eficient din punct de vedere al costului
• Solid
• Usor de instalat
• Mentenanta redusa
• Fara zone neacoperite
• Modularitatea inseamna acoperire

usor de extins si utilizatori usor de
adaugat

• Receptoarele pot fi ascunse in
plafoane sau pereti

• Precizie de localizare de 6 m
(20 ft.) - in interior

• Acoperire pana la 90 m (300 ft.) in
exterior fara sa necesite senzori de
exterior

Circuitele digitale sunt controlate de catre un procesor ce proceseaza semnalele si 
protocoalele de comunicatie pentru transmiterea evenimentelor de alarma la calculatorul 
central.

Flare utilizează planurile fiecarui etaj al locatiei astfel încât numele departamentului, zonei 
și numarul camerei apar pe harta principala a locatiei atunci când una sau mai multe alarme 
sunt receptionate. Pe o imagine mărită a zonei respective, personalul de securitate poate 
vizualiza informatii despre o anumita alarmă. 

Precizia de localizare in interior este de 6 m (20 ft.). In exterior sistemul asigura o acoperire 
de 90 m (300 ft.) utilizand aceiasi senzori instalati in interiorul cladirii.
Flare este proiectat sa fie utilizat intr-un mediu din beton si metal, prin urmare materialele de 
constructie, fumul, hainele groase sau corpul uman nu vor bloca niciodata semnalele.
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Specificatiile pot fi modificate fara o notificare prealabila.

DISPOZITIV PENTRU PROTECTIE PERSONALA (PPD)
Dimensiuni (fara toc): 120	x	50	x	25	mm	(4.7	x	2	x	1	in.)
Greutate (toc si baterii incluse):	200	g	(7	oz.)
Gama de temperatura: -40°C	...	+50°C	(-40°F	...	+122°F) 
Umiditate: 0%	...	90%	fara condens 
CUTIE:  
• Plastic ABS negru
•	Suruburi rezistente la sabotaj

OPTIUNEA LANT (CUI DE SIGURANTA): 
• Perioada de repetare a alarmei:	5	...	60	secunde

OPTIUNEA PERSOANA CAZUTA (INCLINARE):
•	Moduri de repetare a alarmei: o singura alarma, retransmitere pana
PPD este indreptat, retransmitere pana la un reset manual
•	Perioada de repetare a alarmei: 5 ... 60 secunde
•	Unghiul de inclinare pentru alarmare: 20 ... 90 grade fata de verticala
•	Timpul inaintea avertizarii: 0 ...10 secunde
•	Timpul dintre avertizare si alarma:	5	...	30	secunde
•	Tonuri configurabile pentru alarma si avertizare
PROGRAMATORUL PENTRU EMITATOR
CONECTAREA LA EMITATOR: Cablul cu lungimea de 457	mm	(18	in.)
se conecteaza la conectorul din interiorul compartimentului pentru baterii

CONECTAREA LA PC:	Cablu RS-232C cu lungimea de1.82	m	(6	ft.)

SOFTWARE: CD	cu	manual

PLATFORMA SOFTWARE: Windows®	98,	2000	or	XP

FUNCTII PROGRAMABILE:
•	Cod ID
•	Timp si unghi pentru functia "persoana cazuta"
•	Retransmiterea alarmei pentru "persoana cazuta"
• Perioada de repetare a alarmei pentru "persoana cazuta"
• Optiuni tonuri de avertizare

CAPACUL BATERIEI: Patru suruburi rezistente la sabotaj

TOC: Piele neagra cu clema pentru curea si catarama

BATERIE: 9 volti, alcalina; usor de schimbat

TIMPUL DE VIATA AL BATERIEI: 1	-	2	ani

AVERIZARE BATERIE DESCARCATA: mesaj transmis automat la PC 

VIATA BATERIEI DUPA AVERTIZARE : Cel putin 15 zile 

ANTENA: Interna (optional externa)

GAMA DE FRECVENTE: 
• Functioneaza in banda internationala pentru securitate publica:	
420 ...	470	MHz

CODAREA DATELOR: FSK
DISTANTA TRANSMISIEI:	1	km	(0.6	mile)	fara obstacole,	100%
acoperire in zonele prevazute

SENZORI SI HUB-uri
Optiuni de interconectare a senzorilor
• CEBus® prin linie de alimentare AC sau perechi dedicate

de cablu torsadat
• Retea de fibra optica intre cladiri
• Retea wireless intre cladiri
• Retea Ethernet intre cladiri

Alimentare:
• Joasa tensiune (standard): 12 ... 19 VDC
• Optiunea AC: 115 VAC, 50 / 60Hz
• 250 mA /senzor, 500 mA hub cu

alimentare de 115 VAC

Distanta intre senzori: Un senzor la fiecare 
464 mp (5000 sq. ft.) - tipic pentru o precizie 
de localizare de 6 m (20 ft.)
Baterie de back-up optionala:
• 12 volti plumb-acid gel
• Poate fi inlocuita de catre utilizator
• Timp de back-up: minim 4 ore
• Testare zilnica a incarcarii
• Raportare defect
Sensibilitatea receptorului: 0 dBm to -110 dBm 

Antena: 
• In interiorul cutiei
• Montata pe placa de cablaj imprimat
• Conectori inclusi pe placa senzorului pentru

antene externe optionale

CONDITII DE MEDIU SI CARACTERISTICI 
FIZICE PENTRU SENZOR SI HUB 
Dimensiunile cutiei senzorului (L X W X H): 
27 x 22 x 17 cm (10.5 x 8.5 x 6.5 in.)
Greutatea senzorului montat, inclusiv cutie si 
baterie optionala: 3.9 kg (8.5 lbs.)
Greutatea la transport a senzorului, cu baterie 
si fara cutie: 2.0 kg (4.5 lbs.)
Gama de temperatura: 0°C ... +50°C 
(32°F ... +122°F)

Umiditate: 0% ... 90% fara condens
Dimensiunile cutiei hub-ului (L x W x H): 
46 x 46 x 23 cm (18 x 18 x 9 in.)
Greutatea hub-ului montat, inclusiv cutie si 
baterie optionala: 27 kg (60 lbs.)

PERFORMANTELE SISTEMULUI: 
Precizia de localizare: 6 m (20 ft.) standard, 3.8 
m (12.5 ft.) imbunatatita

Capacitatea de alarmare: 10 alarme / 10 
secunde, continuu

Numarul maxim de ID-uri  PPD:  peste 4000




