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PRO D UK TARK (Ve r. 1 .1 )

Alarmtryk/Overfaldstryk/Vandrealarm
(NT-SMID-869-RFID)

Anvendes til borgere og personale på bl.a. plejehjem og
institutioner. Enheden kan have følgende funktioner:
Nødkald til faldtruede borgere:
Borger alarmerer personalet ved at trykke på knappen, ved
f.eks. fald eller andre situationer, hvor der er behov for hjælp.
Overfaldsalarm til personale:
Enheden har RFID modtager for positionering, hvilket sikrer
at personale altid kan lokaliseres og få hurtig hjælp fra øvrige
personale, i tilfælde af overfald eller andre akutte situationer.
Vandrealarm til demente borgere med tendens til vandring:
Enheden sender automatisk position om borgerens placering, når borger passerer en trådløs demenssikring eller
demensring.
Automatisk døråbning/demensikring til demente borgere:
Enheden låser automatisk dør op, når borger nærmer sig
egen dør – på den måde undgår man at demente borgere
går ind til hinanden.

SPECI FI K ATI ONER
Varenummer

ICM16201

Frekvens

869 MHz

Batteritype

Lithium CR2430

Batterilevetid

Op til 6 år

Driftstemperatur

+5° til +55° C

IP-klassifisering

IP67

Dimensioner

34 x 42 x15 mm

Vægt

14 g (inkl. batteri)

F U NK T IO NE R O G FO R DE LE
• Anvendes som armbånd eller halssmykke.
(Pakken indeholder begge dele.)
• Kan også anvendes som klips i tøjet og der er
mulighed for at sætte trykknapcover / smykkecover
på enheden. (Begge dele skal bestilles separat.)
• Lang batterilevetid og batterier kan udskiftes uden
brug af værktøj.
• Kan anvendes både ude og inde.
• Er vandtæt og kan tåle at komme med i bad.
• Har rumpositionering.

A LA R M E R ING
• Alarm aktiveres ved tryk på knappen. Når alarmen
er modtaget og bekræftet, vil en grøn LED lampe
lyse. Hvis alarmen ikke kan bekræftes, udsendes
automatisk en alarm igen.
• Alarmer modtages via IntelligentCARE app.
• Alle alarmer er positionerede og indeholder information om hvilken borger / personale der har aktiveret
alarmen.
• Alarm ved lavt batteri / off-line.

NE T VÆ R K

Enheden kommunikerer med IntelligentCARE gateway.

OBS:

CM Serie: Enheden virker som vandrealarm.
NT Serie: Enheden har alle anvendelsesmuligheder.
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