Trådløse kaldesystemer
Driftsikker
Høj kvalitet
Brugervenlig
Plug and play

www.Intelligentcare.com

Trådløse kaldesystemer
IntelligentCARE er et trådløst kaldesystem, som nemt og enkelt
kan bruges på jeres institutioner som fx. plejehjem og bosteder
eller hos borgere i eget hjem.
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IntelligentCARE bygger på en åben software platform, som understøtter flere forskellige teknologier til udveksling af data og kommunikation. Vi benytter åbne protokoller og standardiserede
alarmfrekvenser, som fx. Wiﬁ, Zigbee, Bluetooth og 869 MHz.
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Vi er det eneste kaldesystem på markedet, der kan integrere med
over 1.000 forskellige produkter. Alarmer sendes til vores IntelligentCARE app, som både virker til Android og iOS.

Cloud løsning

Gateway

Plug and play
I forhold til gammeldags kaldesystemer, der kræver installation af lange kabler og dyre
servere, kræver IntelligentCARE kun strøm til vores Gateways.
Gateway har indbygget batteribackup og kan både køre på eksisterende netværk og simkort.
Det er derfor nemt og enkelt at få installeret IntelligentCARE kaldesystem.

Installation
I vælger, om vi skal
installere, eller om I selv
ønsker at installere.
Det tager 1-2 dage at
installere et gennemsnitlig
netværk.

Netværksestimering
Vi estimerer, hvor meget
udstyr, der skal bruges ud
fra jeres plantegning.
Gennemsnits pris for netværk:
DKK 50.000 (ekskl. moms)

1

2

Drift
Vi uddanner jeres
administratorer, så de selv kan
vedligeholde og tilpasse
jeres nye kaldesystem.
Vores app installeres på
jeres mobiltelefoner og I
er klar til drift.
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Produktserier
Vores produkter understøttes af to forskellige netværk, symboliseret med to forskellige produktserier,
CM-Serie og NT-Serie. Inden I vælger produkter er det derfor vigtigt, at I ved hvilken produktserie I
anvender, da alle valgte produkter skal være inden for samme produktserie. Om I vælger den ene
eller anden produktserie er baseret på jeres behov og ønsker.
CM-Serie

CM-Serie
Standard
CM-Standard serien er
vores basisserie, der
giver adgang til fx. overfaldstryk, dørsensor,
bevægelsessensor mm.
Denne serie er målrettet
bosteder eller andre
institutioner, hvor der
primært er behov for
hjælp til personalet.

CM-Serie
Standard+
CM-Standard+ serien
giver, udover de samme
produkter som basisserien, også adgang til
intelligente produkter
som fx. dørsensor, sengesensor, vandrealarmer,
bevægelsessensor og
demenssikring.
Denne serie er målrettet plejehjem, hvor der
både er behov for hjælp
til borger og personale.

NT-Serie

NT-Serie
premium+

NT-Serie
Premium
NT-serie premium er
vores basis premium
serie, hvor der er færre
produkter end premium+.
Denne serie er målrettet
bosteder, psykiatrien
og fængsler mm, hvor
sikkerhed som rumpositionering har høj
prioritet.

NT-serie Premium+
giver, udover de samme
produkter som Premium, også adgang til
intelligente produkter
som fx. dørsensor, sengesensor, vandrealarmer,
bevægelsessensor og
demenssikring.
Denne serie er målrettet plejehjem, hvor der
både er behov for hjælp
til borger og personale.

CM-Serie

Hovedfokus

STD

STD+

NT-Serie

PRE

Plejehjem
Bosteder
Zonepositionering
Rumpositionering
Demenssikring
Dørlåse (Personale)
Demenslåse (Borgere)
Dørtelefon
ABA (Automatiske brandalarmeringsanlæg)
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