TRÅDLØSE ADGANGS- OG KALDESYSTEMER

Nødkaldssatellit
PRODUK TAR K

Fastmonteret

Den fastmonterede nødkaldssatellit (808RV) giver, sammen med nødkaldsbasen, mulighed for tovejskommunikation mellem borger og plejepersonale, i forbindelse med
et nødkald. Nødkaldssatelitten anvendes på institutioner
og plejehjem, hvor beboerens lejlighed er så stor, at der
kan være behov for tovejskommunikation fra flere rum og det er muligt at indlære op til 4 nødkaldssatellitter til én
nødkaldsbase. Nødkaldsbasen placeres i et centralt rum
som stuen, og nødkaldssatelliten på eks. badeværelset.
BEMÆRK! Det er kun muligt at åbne for tovejskommunikationen fra den aktiverede enhed, dvs. tryk på eks. et kaldetryk/smykketryk åbner ikke for tovejskommunikation.

SPECI FI K ATI ONER
Varenummer

ICM16018

Frekvens

1880-1900 MHz

Højttaler

1,5 W

Rækkevidde

150 m (åbent areal)

Strøm

9V 500mA adapter

Batteritype

LR14/C 1,5V, 9A x 4

Batteri back-up levetid

6 dage

Driftstemperatur

-10° til + 45° C

IP klassificering

IP42

Dimensioner

141 x 93 x 29 mm

A LA R M

Nødkald aktiveres på nødkaldssatelliten, ved tryk på den
røde knap. Nødkaldet kan også ske ved at trykke på den
store røde knap på nødkaldsbasen.
Tovejskommunikationen sker fra den enhed, hvorfra nødkaldet er aktiveret.
Når tovejskommunikationen ønskes afsluttet, trykkes
på den grønne RESET knap. Ønsker man at annullere en
alarm, holdes RESET knappen nede i 5 sekunder.

F U NK T IO NE R O G FO R DE LE
•
•
•
•
•

God lydkvalitet.
Kan anvendes af flere personer samtidigt.
Indbygget mikrofon og højttaler.
Fire forskellige niveauer af mikrofon sensitivitet.
Lavt batteri alarm.

Nødkaldssatelliten anvendes sammen med en
nødkaldsbase, for at sikre tovejskommunikationen.
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