TRÅDLØSE ADGANGS- OG KALDESYSTEMER

Beboer-brik
PRODUK TAR K

(Demenssikring)

A N VE N DE LSE

Beboer-brikken kan anvendes som både demenssikring
og demenslås.

P LACE R ING

Beboer-brikken benyttes som alarmgiver til vores demenssikring, og alarmerer personalet, hvis en beboer vandrer
forbi en udgang med demenssensorer. Alarmer modtages
via IntelligentCARE app, og ved alarm vises hvilken zone
borgeren befinder sig i. Demenssensorerne har en rækkevidde på 2-10 meter.

Beboer-brikken placeres uden på tøjet, enten i nakken
eller foran på kraven. Fastgørelse klares med den indbyggede magnet, som holder brikken på plads. Fordelen
ved den synlige placering er, at personale således ikke er
i tvivl, om en beboer er sikret i forhold til eks. vandring.
Brikken kan også placeres på gangstativ, kørestol o.lign.
Sensorerne indstilles til at opfange signaler fra beboer brikken i intervallet 1-2 meters højde. Optimal sendestyrke opnås ved at placere beboer-brikkens chip/batteridel
udaf og magnetdelen ind mod kroppen.

Demenslås:

NE T VÆ R K

Demenssikring:

Beboer-brikken kan også anvendes til automatisk oplåsning af beboerens egen lejlighed. Låsen sikrer samtidig at den enkelte borger kun har adgang til sin egen
bolig, og dermed ikke kan bevæge sig ind til andre borgere.

SPECI FI K ATI ONER BEBOER-BRIK
Varenr. Beboer-brik

ICM15107

Varenr. Demenssikr. inkl. gateway

ICM15029

Beboer-brikken kommunikerer trådløst med IntelligentCARE gateway/netværk.

M O NT E R ING

Det er muligt at foretage individuelle indstillinger for
den enkelte borger, via et diskret panel der hænges på
væggen, der hvor demenszonen skal oprettes. Panelet
tilsluttes strøm og montør kræves.

Netværk

Bluetooth

Batteritype

CR 2032 Lithium x 1

Batterilevetid

4 mdr. ved døgndrift

Driftstemperatur

0° - 40° C

IP-klassifisering

IP54

Dimensioner chip

Ø35 x 9 mm

Gateway
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Varenr. Demenssikr. ekskl. gateway ICM15024

