
PERSONALESIKKERHED

IntelligentCARE er en danskejet virksomhed som tilbyder trådløse adgangs- og 
kaldesystemer til sundhedsområdet. Vi har over 150.000 daglige brugere og 
anvender den nyeste teknologi, og er derudover GDPR certificeret. Vores 
cloudbaseret plug and play løsning gør det nemt og hurtigt at komme i gang, 
og vores gratis support sikrer dig tryghed i hverdagen.

Personalesikkerhed til sundhedsområdet

Vi sørger for, at jeres pro-
dukter er klar til brug ved 
levering. Vi opsætter jeres 

alarmer, ud fra jeres behov og 
ønsker.

2. KLARGØRING1.OPSTART

I får hjælp og rådgivning til 
at vælge de produkter, som 
afdækker jeres behov bedst 

muligt.

I modtager produkter og ma-
nualer og er nu klar til at tage 
jeres nye personalesikkerhed 

i brug.

3. IBRUGTAGNING

Scan QR kode
Se animationsfilm



Nem installation

Når man aktiverer en af vores produkter, vil de automatisk forbinde til nærmeste gateway. Gateway sender beskeden videre til vores 
cloud, som sender alarmer ud til de telefoner, som I ønsker skal modtage alarmerne.
Gateway har også en position, som sendes med ud i alarmen. I bestemmer hvad den enkelte gateway skal have af positionering fx 
samtalerum, spisesal, køkken, værksted mm.

Sådan kommer I igang

Kernen bag IntelligentCARE´s personalesikring er vores smarte 
gateway(sender). En gateway er en lille hvid boks, som skaber for-
bindelse til alle vores produkter. Gatewayen kræver kun strøm og 
indeholder både batteribackup, SIM kort og forbindelse til vores 
cloud.

Gatewayen kan både monteres indendørs og udendørs, og rækker 
indendørs op til 50 meter afhængig af bygningens konstruktion, 
etageadskillelse, ruminddeling mm. Udendørs rækker den op til 
100 meter afhængig af landskabet, bygninger, skove mm. Gateway 
leveres med 2 meter ledning og skal kun tilsluttes stikkontakt.

MEDARBEJDER

Bogruppe 4

Opholdsrum

Scan QR kode og se en demo af vores app

GATEWAY INTELLIGENTCARE APP

CLOUDALARM AKTIVERES

Alle alarmer sendes til vores brugervenlige IntelligentCARE Pro 
app. Det eneste du skal sørge for er at hente appen ned på de 
telefoner, som skal modtage alarmer.

APP

• Alle alarmtelefoner kan se, hvem der har accepteret alarmen

• Statistik over alle alarmer

FUNKTIONER

• Virker både til Android og iOS smartphone telefoner
• Positionering af alarmer enten via gateway eller google maps 
• Mulighed for at snakke med den person, der har trykket på 

alarmen

• GDPR sikker



Produkter
Overfaldstryk til zonepositionering, sort eller hvid
Trådløst overfaldstryk der både kan bruges indendørs og udendørs og tåle at blive våd. 
Kan anvendes både som halssmykke, armbånd eller i en clips som kan sættes fast i 
tøjet. 
Overfaldsalarm kommunikerer med vores gateway, og i appen kan man se hvilke ga-
teways, man er nærmest. Batterilevetid op til 9 år eller max. 4.000 stryk. 

ICM16010 750

Overfaldstryk med positionering og samtale 
Trådløst overfaldstryk med positionering og samtale, der både kan bruges indendørs og 
udendørs og tåle at blive våd. Kan anvendes både som halssmykke eller clips, og som 
kan sættes fast i tøjet.
Indendørs positionering sker via netværk/google maps, og udendørs positionering sker 
via google maps. Batterilevetid op til 48 timer. 

ICM16019 4.000

Fastmonteret overfaldstryk med rumpositionering
Trådløst fastmonteret overfaldstryk med rumpositionering til indendørs brug. Kan mon-
teres med dobbeltklæbende tape eller skrues op.
Overfaldsalarm kommunikerer med vores gateway, og i appen kan man se, hvilket rum 
der kaldes fra. Batterilevetid op til 6 år. 

ICM16011 1.000

Fastmonteret overfaldstryk med snoretræk
Trådløst fastmonteret overfaldstryk med snoretræk til indendørs brug.
Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller skrues op.
Overfaldsalarm kommunikerer med vores gateway, og i appen kan man se hvilket rum, 
der kaldes fra. Batterilevetid op til 6 år. 

ICM16012 1.000
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Dørsensor
Trådløs dørsensor til indendørs brug.
Kan monteres på døre, vinduer, skabe, skuffer mm med dobbeltklæbende tape eller 
skrues op. Dørsensor kommunikerer med vores gateway, og i appen kan man se, hvilken 
dørsensor, der giver alarm. Det er muligt at indstille, hvilket tidspunkt dørsensor skal 
give alarm fx kl. 23.00-07.00. Batterilevetid op til 9 år. 

ICM16107 750

Røgsensor
Trådløs røgalarm til indendørs brug.
Røgalarm kan monteres i rum, hvor der ikke er brandalarmering eller som ekstra sikker-
hed i fx køkkener, stuer, opholdsrum, opgange, værksted mm
Røgalarm kommunikerer med vores gateway, og i appen kan man se, hvilken røgalarm 
der kaldes fra. Batterilevetid op til 3 år. 

ICM16014 1.500

Krampealarm
Trådløs krampealarm til indendørs brug.
Sensor placeres i sengen under madrassen og giver alarm ved rystelser. Det er muligt at 
indstille følsomheden for rystelserne direkte på enheden.
Krampealarm kommunikerer med vores gateway, og i appen kan man se hvilken kram-
pealarm, der kaldes fra. Batterilevetid op til 6 måneder.

ICM16305 10.500
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4. Pak produkterne ud og sæt evt. bat-
teri i de produkter der kræver batterier. 
Alle produkter kobler sig automatisk til 
gateway.

7. Test alle jeres produkter og sikre 
jer, at alle alarmerne kommer ud på 
telefoner.

5. Installer IntelligentCARE Pro appen 
på de telefoner, som skal modtage alar-
mer, og som I har udfyldt i arket.

6. Login med det rigtige brugernavn og 
kode ud fra skema. Husk at du ikke må 
bruge samme login til flere telefoner.

1. Tag gateways og produkterne samt 
vejledninger op af kassen og sikre dig, 
at du har modtaget alle dine varer.

2. Installer gateway ud fra bestillingsark. 
Gateway kan enten hænges på væg eller 
placeres på kommode.

3. Gateway er nu klar til at forbinde til 
jeres produkter.

Vejledning

Husk at hvis du har brug 
for hjælp, kan du ringe til 
support på tlf. 7027 6645
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Har du brug for mere information, kan du altid besøge vores hjemmeside intelli-
gentcare.com, hvor de kan læse mere om vores produkter og se videoer af vores 
løsninger.

Du kan også sikre dig at få information om nye produkter.

Sådan holder du kontakten til os

HOVEDAFDELING
Møgelgårdsvej 14A
DK - 8520 Lystrup
T: +45 32 20 10 53
CVR: 32831192

AFDELING SJÆLLAND
Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal
DK - 4220 Korsør
T: +45 70 27 66 45
www.intelligentcare.com

https://www.facebook.com/IntelligentcareCallsystems
https://www.linkedin.com/company/intelligentcare-by-anygroup
https://intelligentcare.com/nyheder/
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