
 
 
 

Specializēti DECT standarta radiotelefoni,  

savietojami ar PABX, “Siemens”, “Alcatel”, “Nortel” 

un citām sistēmām. 

 
1. “BST” SIA kompānija, kurai ir 15 gadu pieredze integrēto drošības un telekomunikācijas sistēmu 
uzbūvē, piedāvā jaunu augsti tehnoloăisku risinājumu – DECT Secury System (DSS). Šī sistēma ir lielisks 
papildinājums tradicionālām drošības sistēmām, ar kurām tiek aprīkoti jaunizveidojamie biznesa objekti, 
valsts struktūrvienības un privātie objekti. 
Dotais risinājums, ārēji līdzīgs parastām bezvadu telekomunikācijām un nodrošina iespēju Ĝoti stipri 
paaugstināt objektu un personāla drošību. 
Radiosistēmas ar Security funkcijām ir adaptētas klientu individuālām prasībām un nodrošina maksimālu 
drošības līmeni. 
Firma Funktel, kas ir šīs radiosistēmas kompleksa ražotāja, piegādā visus telefona tipus un nepieciešamos 
sistēmas komponentus, tai skaitā sprādziendrošus, atbilstoši ATEX un jaunākajiem BG-sertifikātiem un ir 
līdere personālās drošības radiosistēmu ražošanas tirgū. 
Firma Funktel patreiz ir firmas Funkwerk ES GmbH meitas firma, agrāk tā bija firmas Bosch-Telekom 
GmbH sastāvā. 
Firma Funkwerk ES GmbH ir pasaulē vadošā ražotājfirma mobilo DECT tīklu jomā un ietilpst kompānijas 
Funktel Enterprice Communication sastāvā. 
 
2.  Jaunā sistēma DECT Secury System DSS izveidota uz mūsdienīgas daudzstaciju DECT komunikācijas 
sistēmas bāzes. 
Sistēmas daudzkanālu struktūra nodrošina visas drošības funkcijas arī pie augsta tīkla noslogojuma. 
Nelieli, viegli telefoni apvieno perspektīvas iespējas: 
 
- personālās drošības izziĦošanas funkcijas, apvienojot ar automātisku atrašanās vietas lokalizāciju; 
- visas telefona standarta funkcijas, izmantojot ISDN-tehnoloăijas visas iespējas; 
- teksta ziĦojumu pārraides daudzveidīgas funkcijas. 
 
Mūsdienu DECT Secury mobilie telefoni ir ar skaistu dizainu, ergonomiski, izturīgi, vienkārši un ērti 
ekspluatācijā un darbojas ar telefona centrālēm Avaya, Siemens, Alcatel ar daudzstaciju tilpumu uz LAN-
tehnoloăijas bāzes, ar programmnodrošinājumu, kas adaptējas individuālām prasībām. 
 
Pat sarežăītas trauksmes situācijas tiek attēlotas skaidri un loăiski. Sistēma nodrošina komutatora 
operatoram ik pa solim sekot abonentam, kas nodrošina trauksmes signāla drošu apstrādi. 
 
Sistēma dod papildus iespēju pārslēgties uz attēlošanu no videokameras. Speciāla programmas pakete Ĝauj 
izmantot sistēmu apsardzes personāla apgaitas kontrolei un pavadībai. 
 
Sistēma FUNKTEL DECT Secury System, radīta uz ziĦojumu pārraides sistēmu DECT, aprīkota ar 
personālās drošības signālu ierīci un nodrošina: 
Bezvadu telefona sakaru visas standarta funkcijas; 
Cilvēka, kuram nepieciešama palīdzība, atrašanās vietas precīzu lokalizāciju;  
Tūlītēju un uzticamu palīdzības sniegšanu, norādot izsaukuma maršrutu; 
Palīdzības sniegšanas monitoringu; 



Izsaukuma pāradresāciju  uz citiem mobilajiem telefoniem; 
Notiekošā procesa un sarunu noklausīšanās no cilvēkiem, kuriem nepieciešams sniegt palīdzību. 
Firma Funktel ražo četrus standarta DECT telefona modeĜus, no kuriem divi modeĜi nodrošina personīgās 
drošības funkciju. Zemāk tie sniegti visu modeĜu telefonu ekspluatācijas tehniskais raksturojums. 
 

Telefons  FC1 S Ex ar personīgās drošības funkciju 
 

ěoti augsta runas izšėirtspēja; 
Iemontēts skaĜrunis – režīms “hand free”; 
Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem; 
Vibrējoša signālierīce; 
4 rindu displejs; 
Triecienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 65; 
PaziĦojuma pieĦemšana par apziĦošanu sarunas laikā; 
PieĦemto paziĦojumu saraksts; 
NepieĦemto telefona zvanu saraksts; 
Akustiska signalizācija; 
Gabarīti: 138x47x25mm, svars 141 gr. 
Sprādziendrošs, izmantošanai bīstamu gāzu vidē atbilstoši 

jaunākajam Eiropas Savienības ATEX- standartam 94/9/EG (uz 

korpusa atrodas Ex); 

Trauksmes signālu veidi: 
- trauksme “ekstremāla izsaukuma pogas nospiešana”, 
- ėermeĦa stāvokĜa trauksme; 
- ėermeĦa bezkustību trauksme; 
- trauksme, nostrādājot kontakt-detektoram vada pārrāvuma 

gadījumā. 
                        

 
 
 

Telefons  FC1 S ar personīgās drošības funkciju 
 

ěoti augsta runas izšėirtspēja; 
Iemontēts skaĜrunis – režīms “hand free”; 
Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem; 
Vibrējoša signālierīce; 
4 rindu displejs; 
Triecienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 65; 
PaziĦojuma pieĦemšana par apziĦošanas sarunas laikā; 
PieĦemto paziĦojumu saraksts; 
NepieĦemto telefona zvanu saraksts; 
Akustiska signalizācija; 
Gabarīti: 138x47x25mm, svars 141 gr. 
Trauksmes signālu veidi: 
- trauksme “ekstremāla izsaukuma pogas nospiešana”, 
- ėermeĦa stāvokĜa trauksme; 
- ėermeĦa bezkustību trauksme; 
- trauksme, nostrādājot kontakt-detektoram vada pārrāvuma 

gadījumā. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Standarta DECT FC1 Ex telefona aparāts. 

 
ěoti augsta runas izšėirtspēja; 
Iemontēts skaĜrunis – režīms “hand free”; 
Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem; 
Vibrējoša signālierīce; 
4 rindu displejs; 
Triecienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 65; 
PaziĦojumu pieĦemšana par apziĦošanas  sarunas laikā; 
PieĦemto paziĦojumu saraksts; 
NepieĦemto telefona zvanu saraksts; 
Akustiska signalizācija; 
Gabarīti: 141x47x23mm, svars 140 gr. 
Sprādziendrošs, izmantošanai bīstamu gāzu vidē atbilstoši 
jaunākajam Eiropas Savienības ATEX- standartam 94/9/EG (uz 
korpusa atrodas Ex); 
 
 
 
 

 

Standarta DECT FC1 telefona aparāts. 

 
ěoti augsta runas izšėirtspēja; 
Iemontēts skaĜrunis – režīms “hand free”; 
Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem; 
Vibrējoša signālierīce; 
4 rindu displejs; 
Triecienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 54; 
PaziĦojumu pieĦemšana par apziĦošanas  sarunas laikā; 
PieĦemto paziĦojumu saraksts; 
NepieĦemto telefona zvanu saraksts; 
Akustiska signalizācija; 
Gabarīti: 1377x46x21mm, svars 109 gr. 
 


