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BOTÃO ACIONADOR DE EMERGÊNCIA 

Emergency Handset 

 

 

 

 

Principais Características 

 1 botão de emergência e mais 2 botões para 

automação 

 Cabo com 2 metros de comprimento 

 Acessório exclusivo da linha IP Wall 

 

 

Aplicações Típicas 

 Botão acionador de emergência para quartos de 

hospitais ou home care (atendimento domiciliar de 

enfermos, idosos, acamados, entre outros). 

 

 

 

Visão Geral 

O Emergency Handset é um acessório da linha IP Wall, desenvolvido para utilização em ambientes hospitalares. 

Conectado ao IP Wall, que pode ficar na parede de cada ambiente ou em cases personalizados para o armazenamento, é voltado 

para a necessidade de chamados de emergência, permitindo que os pacientes possam solicitar a presença dos profissionais 

sempre que necessário.  Além do botão de emergência, o controle possui um microfone para permitir a comunicação por voz em 

caso de emergência. 

Para comodidade do usuário, o Emergency Handset conta ainda com mais dois botões de automação: um para controlar 

a iluminação do ambiente e outro para controlar algum tipo de serviço, como ligar uma televisão. Possui um conector de extrema 

resistência desenvolvido para aguentar grandes tensões e um cabo de 2 metros para proporcionar uma movimentação livre do 

acessório no dia a dia. 

 

 

 

Características e Benefícios 

Especificações Técnicas 

 1 botão push button  

 2 botões em membrana  

 Cabo manga de 2 metros 

 1 microfone 

 Produto passivo (não requer alimentação) 

 

 

Características Físicas 

 Construído em material ABS 

 Conector macho 8 vias 

 Dimensões: 11,5 x 4 x 2,5 

 Peso: 109g (incluindo cabo e conector) 

 

Garantias e Certificações 

 Garantia de fábrica: 1 ano 

 Indústria certificada ISO 9001:2008 
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Emergency Handset 

 

Outra Imagem do Produto 

 

 

 

 

Modelo de Aplicação 

 

 

 


