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CM+ SERIE
IntelligentCARE har forskellige kaldesystem serier, der er målrettet brancher som
fx plejehjem, bosteder, psykiatri, borgere i eget hjem, hospitaler og mange flere.
Vi kan koble over 1.000 produkter til vores serier, og sammen med jer brugere
udvælger vi hvilke produkter, der opfylder jeres behov bedst. På den måde har I
altid adgang til de nyeste og bedste produkter til jeres serie.

CM+
CM+ serien giver, udover de samme
produkter som basis-serien, 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.

QR KODER I PRISLISTEN
Hvis I er i tvivl om, hvilken serie I skal vælge, så kan I se en kort video med
præsentation af de forskellige serier ved at scanne QR koden nederst på
siden.
PRISER
Priserne er gældende fra og med 01.01.2021.
Alle priser er stykpriser, i DKK ekskl. moms, levering og installation.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer, grundet ændringer i
valutakurs, told, skatter, afgifter samt leveringsomkostninger.
Se videopræsentation
af vores produktserier.
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Alarmtryk / Overfaldstryk bærbar
Produkt

Varenr.
Alarmtryk/Overfaldstryk, hvid
Alarm som borgeren selv aktiverer, for at tilkalde hjælp fra personale. Kan anvendes både
som halssmykke, som armbånd eller i en clips som kan sættes fast i tøjet. Pakken indeholder
1 stk. hvidt halssmykke og armbånd.

ICM16003

Alarmtryk/Overfaldstryk, sort
Alarm som personalet selv aktiverer, for at tilkalde hjælp fra øvrige personale. Overfaldsalarmen kan anvendes både som halssmykke, armbånd eller i en clips som kan sættes fast i
tøjet. Pakken indeholder 1 stk. sort halssmykke og armbånd.

ICM16010

Alarmtryk/Overfaldstryk med GPS og to-vejstale
Bærbart alarmtryk/overfaldstryk med indendørs og udendørs positionering samt to-vejskommunikation. Indendørs positioneres man via vores netværk og udendørs via Google maps
(GPS). Holder strøm op til 48 timer.
Leveres ekskl. simkort.

ICM16019

Alarmtryk med faldsensor
Alarmtryk med indbygget accelerometer til registrering af hårde fald dvs. bløde- eller
afværgede fald vil ikke nødvendigvis blive registreret. Er velegnet til den faldtruede borger
og kan anvendes i halssnor, men fungerer bedst hvis den sættes fast i tøjet med en sikkerhedsnål, så højt placeret som muligt.

ICM16009

PrisCM+
DKK
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Alarmtryk / Overfaldstryk fastmonteret
Produkt

Varenr.
Fastmonteret alarmtryk
Kaldetryk uden tale, benyttes i rum hvor man ønsker mulighed for at tilkalde hjælp.

ICM16011

Fastmonteret snoretræk
Kaldetryk er uden tale og fastmonteres i eks. baderum eller ved sengekant. Ved træk i snoren
sendes alarm.

ICM16012

PrisCM+
DKK
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To-vejssamtale
Produkt

Varenr.
Nødkaldsbase med to-vejstale, intern antenne
GSM nødkaldsbase med indbygget batteribackup, og kræver kun tilslutning af strøm. Giver
mulighed for kommunikation mellem personale og borger, og kan bruges sammen med alle
vores produkter fx. alarmtryk, sensorer, epilepsialarmer mm. Leveres ekskl. simkort.

ICM16021

Nødkaldsbase med to-vejstale, ekstern antenne
GSM nødkaldsbase med indbygget batteribackup, og kræver kun tilslutning af strøm. Giver mulighed
for kommunikation mellem personale og borger, og kan bruges sammen med alle vores produkter fx.
alarmtryk, sensorer, epilepsialarmer mm. Leveres med ekstern antenne til brug i områder med dårlig
mobildækning. Ekskl. simkort.

ICM16022

Alarmtryk/Overfaldstryk med GPS og to-vejstale
Bærbart alarmtryk/overfaldstryk med indendørs og udendørs positionering samt to-vejskommunikation. Indendørs positioneres man via vores netværk og udendørs via Google maps (GPS).
Holder strøm op til 48 timer.
Leveres ekskl. simkort.

ICM16019

Nødkaldssatellit mobil
Optimerer to-vejskommunikation mellem borger og plejepersonale, i forbindelse med et
nødkald. Anvendes på institutioner og plejehjem, hvor man ønsker samtale i flere rum.
(Kræver nødkaldsbase ICM16021 eller ICM16022).
Der kan kobles fire nødkaldssatellitter på en nødkaldsbase.

ICM16017

PrisCM+
DKK
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Sensorer
Produkt

Varenr.

PrisCM+
DKK

Sengesensor til institutioner
Intelligent sengesensor, der kan give forskellige alarmer samt viden om søvn. Mulighed for at
indstille alarm, når borger forlader seng eller ikke vender tilbage til seng indenfor et bestemt
antal minutter. Hvis borger ligger i hospitalsseng, anbefaler vi at benytte vores sengebeslag
ICM12015.

ICM19007

2.500

Sengebeslag
Anvendes til montering af sengesensor på hospitalssenge. Beslaget kan nemt og enkelt justeres, så det passer til den enkelte hospitalsseng uden brug af værktøj.

ICM12015

2.000

Bevægelsessensor
Bevægelsessensor bruges som erstatning for trædemåtter, toiletalarm mm.
Registrerer bevægelse i det område der ikke er malet hvidt og ca. 5 meter frem.
Sensoren kan monteres med eller uden fod (ICM12016). Mulighed for individuel alarmindstilling.

ICM19005

1.500

Fod til bevægelsessensor
Foden kan anvendes med bevægelsessensoren, så den let kan flyttes rundt eller stilles på
gulvet.

ICM12016

500
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Sensorer
Produkt

Varenr.
Dørsensor
Registrerer om døre, vinduer, skabe m.m. åbnes og lukkes.
Mulighed for individuel alarmindstilling.

ICM19004

Røgsensor
Røgsensoren kan anvendes i rum hvor der normalt ikke er brandalarmering, eller som ekstra
intern alarmeringssikkerhed i f.eks. køkkener, stuer, opholdsrum eller opgange.

ICM16014

Røg- og temperatursensor
Røgsensoren kan anvendes i rum hvor der normalt ikke er brandalarmering, eller som ekstra
intern alarmeringssikkerhed i f.eks. køkkener, stuer, opholdsrum eller opgange.

ICM19011

PrisCM+
DKK
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Demenssikring
Produkt

Varenr.
Indendørs demenssikring
Består enten af positionsantenne eller LOOP. Positionsantenne opsættes ved siden af dør
eller over dør, og rækker op til 3 meter. LOOPS opsættes indenfor, hvor positionsantenne
ikke kan dække, som fx. større indgangspartier. Prisen er pr. demenssikring uanset om det
er LOOP eller positionsantenne. Virker kun sammen med ICM16201.

ICM90115

Udendørs demenssikring
Kan installers som nedgravet loop ved yderdøre og ved passager i terræn, eller kan tilsluttes
eksisterende nedgravet demensring - op til 100 meter lange. Virker kun sammen med
ICM16201.

ICM90116

Vandrealarm
Vandrealarm sender automatisk position om borgerens placering når borger passerer en trådløs
demenssikring eller demensring.
Pakken indholder 1 stk. vandrealarm, halssnor og armbånd.

ICM16201

Vandrealarm
Vandrealarm sender automatisk position om borgerens placering når borger passerer en
trådløs demenssikring eller demensring. Vandrealarm kan kun bruges som vandrealarm og
indeholder ikke alarmtryk. Armbåndet er låst, så borger ikke selv kan tage det af. Kan kun
leveres som armbånd.

ICM16204

PrisCM+
DKK
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Epilepsi
Produkt

Varenr.
Krampealarm til seng
Trådløs krampealarm til indendørs brug.
Sensor placeres i sengen under madrassen og giver alarm ved rystelser. Krampealarm leveres
i standard opsætning. Det er muligt at få lavet individuel instillinger udfra krampe type.

ICM16304

Krampealarm til seng, justerbar
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.
Batterilevetid op til 6 måneder.

ICM16305

Krampealarm med trådløst armbånd
Kan anvendes både under søvn og i dagtimerne. Alarmen er udviklet til at fange toniskklo-niske anfald. Brugeren bærer en sensor (armbånd) på håndled-det, og sensoren er
indlært til at genkende den særlige motorik, der ses ved krampeanfald.

ICM90112

868 repeater
Videresender signaler mellem krampealarm og armbånd, så der opnås en øget rækkevidde.
Passer sammen med ICM90112.

ICM16303

PrisCM+
DKK
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Dørtelefon
Produkt

Varenr.
Trådløs dørtelefon, 1 tryk
GSM-dørtelefon kan monteres uden på bygning, eller integreres i muren.
Mulighed for at indkode 4 forskellige telefonnumre pr. tryk.
Leveres ekskl. simkort.

ICM18025

Trådløs dørtelefon, 2 tryk
GSM-dørtelefon kan monteres uden på bygning, eller integreres i muren.
Mulighed for at indkode 4 forskellige telefonnumre pr. tryk.
Leveres ekskl. simkort.

ICM18026

Trådløs dørtelefon, 3 tryk
GSM-dørtelefon kan monteres uden på bygning, eller integreres i muren.
Mulighed for at indkode 4 forskellige telefonnumre pr. tryk.
Leveres ekskl. simkort.

ICM18029

Trådløs dørtelefon, 4 tryk
GSM-dørtelefon kan monteres uden på bygning, eller integreres i muren.
Mulighed for at indkode 4 forskellige telefonnumre pr. tryk.
Leveres ekskl. simkort.

ICM18030

Trådløs dørtelefon, 5 tryk
GSM-dørtelefon kan monteres uden på bygning, eller integreres i muren.
Mulighed for at indkode 4 forskellige telefonnumre pr. tryk.
Leveres ekskl. simkort.

ICM18027

Briklæser
Add-on modul til trådløse dørtelefonanlæg. Briklæser giver mulighed for at medarbejderne
via brik/adgangskort kan åbne skydedøre/døre til f.eks.
hovedindgang. Adgang gives via IntelligentCARE softwaren.

ICM18031

PrisCM+
DKK
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Stand-alone pakkeløsninger
Produkt

Varenr.
Indendørs Aperio adgangskontrol
Trådløs batteridrevet adgangskontrol til indendørs brug.
Bruges fx. til medicinskabsrum, servicerum, værksted, personalerum mm.
Døre åbnes med nøglebrik eller nøglekort.
Komplet sæt bestående af gateway, HUB, batteridrevet Aperio dørhåndtag

ICM90120

Dørlås integration
Indendørs og udendørs dørlås integration.
Bruges fx. til indgangspartier eller døre med indbygget el-låsekasse mm.
Døre åbnes med nøglebrik eller nøglekort.
Komplet sæt bestående af gateway og briklæser.

ICM90119

Indendørs Aperio skabslås
Trådløs batteridrevet skablås til indendørs brug.
Bruges fx. til medicinskab, skuffer mm.
Skab åbnes med nøglebrik eller nøglekort.
Komplet sæt bestående af gateway, HUB, batteridrevet Aperio skabslås.

ICM90126

Indendørs standard skabslås
Trådløs batteridrevet skablås til indendørs brug.
Bruges fx. til medicinskab, skuffer mm.
Skab åbnes med nøglebrik eller nøglekort.
Komplet sæt bestående af gateway, HUB, batteridrevet standard skabslås.

ICM90118

PrisCM+
DKK
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Tilbehør
Produkt

Varenr.
H100 elektronisk dørgreb
Trådløs adgangskontrol med batteridrevet dørgreb, som passer på næsten alle indvendige døre. Kan åbnes med nøglebrik, nøglekort, armbånd eller via software.
Godkendt til montering på branddøre og åbner automatisk i tilfælde af brand (kræver ABA integration). Forudsætter netværk for låse og er kun til indvendige døre.

ICM13221

Motorvrider med RFID
Motorvrider installeres indvendig på eksisterende vrider. Kan åbnes med nøglebrik, nøglekort, armbånd eller via software. Godkendt til montering på branddøre og åbner automatisk
i tilfælde af brand (kræver ABA integration).
Eksisterende nøgle kan fortsat benyttes.

ICM11009

Aperio skabslås
Trådløs skabslås som kan bruges til fx. medicinskab, skuffer, nøgleskab mm.
Kan åbnes med nøglebrik eller nøglekort.
Forudsætter netværk for låse og kan kun bruges indendørs.

ICM13225

Skabslås
Standard magnetlås, som kan bruges til fx. medicinskab, skuffer, nøgleskab mm.
Kan åbnes med nøglebrik, nøglekort, armbånd eller via software.
Forudsætter mulighed for tilslutning til gateway.

ICM11014

Briklæser trådløs RFID
Kortlæser til indendørs eller udendørs brug. Kan fx bruges til at åbne flere medicinskabe
samtidig, udvendige døre, indvendige døre mm.
Forudsætter netværk for låse.

ICM15021

PrisCM+
DKK
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Tilbehør
Produkt

Varenr.
Aperio HUB RS485
Aperio HUB som benyttes ved Aperio online.
Forudsætter netværk via gateway.

ICM13208

Nøglekort standard
Nøglekortet trykkes med et unikt nummer.

ICM15105

Nøglekort personligt
Trykkes med et unikt nummer samt tekst, billede og logo.
BEMÆRK: Opstartspris på tryk er 350 DKK.

ICM15112

Nøglebrik
Anvendes til oplåsning af vores elektroniske låse.

ICM15103

RFID USB bordlæser, Mifare
En USB bordlæser, som benyttes til at indlæse nøglekort/brikker ved
oprettelse og vedligeholdelse af brugere.

ICM15006

PrisCM+
DKK
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Tilbehør
Produkt

Varenr.
Universalsender UT-15
Anvendes til at tilkoble eksisterende udstyr med vores kaldesystem.

PrisCM+
DKK

ICM1600501

Lettryksenhed til alarmtryk (CM)
Anvendes til den svage borger med gigt o.l., idet den gør det nemmere at
aktivere en alarm. Anvendes til ICM16003.

ICM12017

Halssnor til Alarmtryk/Overfaldstryk
Bruges til udskiftning af den originale halssnor til ICM16003, ICM16010 samt 16009.

ICM16103

Silikone armbånd til Alarmtryk/Overfaldstryk, hvid
Bruges til udskiftning af det originale hvide silikone armbånd til ICM16003.

ICM16104

Silikone armbånd til Alarmtryk/Overfaldstryk, sort
Bruges til udskiftning af det originale sorte silikone armbånd til ICM16010.

ICM16105
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Tilbehør
Produkt

Varenr.
Elastik armbånd til Alarmtryk/Overfaldstryk, sort
Bruges til udskiftning af det originale hvide eller sorte silikone armbånd,
til ICM16003 eller ICM16010.

ICM16102

Elastik armbånd til Alarmtryk/Overfaldstryk/Vandrealarm, grå
Bruges til udskiftning af det originale grå elastik armbånd til ICM16201.

ICM16212

Klips til Alarmtryk/Overfaldstryk/Vandrealarm
Klipsen er ekstra tilbehør til ICM16003, ICM16010 og ICM16201 og sættes fast i tøjet, som
alternativ til armbånd eller halssmykke.

ICM99105

Smykkecover til Alarmtryk/Overfaldstryk/Vandrealarm
Sættes ovenpå trykknappen så den ligner et halssmykke.
Anvendes til ICM16201.

ICM16210

Nøgleboks RFID
Kan benyttes hvor anden dørlås ikke er mulig. (Inkl. elektronisk cylinder)

ICM90104

PrisCM+
DKK
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Tilbehør
Produkt

Varenr.
Aperio C100 EURO V3 (DIN+00)
Anvendes sammen med nøgleboks.
NB: Forudsætter netværk for låse.

ICM13204

Fjernbetjening til motorvrider
Kan benyttes af borgere som har dørlås, således kan låsen oplåses fjernbetjent.

ICM19006

Vægbeslag til nødkaldsbase
Vægbeslag til nødkaldsbase, som gør det muligt at hænge den op på væggen.

ICM12018

Motorvrider kasselås med RFID
Anvendes til døre hvor en der ikke er andre muligheder for lås.
Til højrehængslet dør.

ICM11005

Motorvrider kasselås med RFID
Anvendes til døre hvor en der ikke er andre muligheder for lås.
Til venstrehængslet dør.

ICM11006

PrisCM+
DKK
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Simkort
PrisCM+
DKK

Produkt
Simkort for nødkaldsbaser
Prisen er pr. måned pr. nødkaldsbase.

Simkort for GPS produkter
Prisen er pr. måned pr. GPS produkt.

Simkort for dørtelefonanlæg
Prisen er pr. måned pr. dørtelefonanlæg.

Simkort for ABA integration
Prisen er pr. måned pr. ABA integration.

Simkort for dørlåse
Prisen er pr. måned pr. dørlås.

Simkort for netværk til vores CM+ Serie
Prisen er pr. måned pr. gateway.
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Batterier
Vare nr.

Produkt

Vare nr.

Produkt

Backupbatteri til Gateway
Passer til ICM10005.

ICM14001

AAA Litium L92 batteri
Passer til ICM19005.

ICM14008

Backupbatteri til Gateway
Passer til ICM10008

ICM14011

AA02 Litium batteri (½AA)
Passer til ICM16005.

ICM14010

CR2 Litium batteri
Passer til ICM13204 og ICM13206.

ICM14002

CR2430 knapcelle
Passer til ICM16201.

ICM14013

CR123 Litium batteri
Passer til ICM13221.

ICM14009

AA Alkaline batteri
Passer til ICM19007 og ICM19008.

ICM14007

AA Litium L91 batteri
Passer til ICM13222.

ICM14012

AAA Alkaline batteri
Passer til ICM19004.

ICM14006
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Licenstyper
Produkt

Vare nr.
INSTITUTIONER
Årlige driftsomkostninger for netværk og software samt APP.
Prisen er pr. år pr. borger/medarbejder, der har tilkoblet udstyr.

ICM01046

BORGERE I EGET HJEM
Årlige driftsomkostninger for netværk og software samt APP.
Prisen er pr. år pr. borger/medarbejder, der har tilkoblet udstyr.

ICM01045

ABA INTEGRATION
ABA integrationsboks for relæ og ESPA til eksisterende brandskab.
Hvis der ønskes ESPA integration skal der være ESPA RS232 eller
RS485 udgang fra ABA skabet, og hvis ikke der dette skal køber betale
dette. NB Det kræver autoriseret installatør at tilslutte og teste ABA
anlægget, hvilket betales af køber. Prisen er pr. år pr. ABA integration.
DØRTELEFON INTEGRATION
Prisen er pr. år pr. dørtelefon integration.

GENERELT:
Der kan kobles ubegrænset udstyr til hvert enkelt borger/medarbejder.
Den samlede årlig licenspris er minimum 12.000 kr. pr. institution pr. år.

DRIFTSOMKOSTNINGERNE DÆKKER ALLE UDGIFTER TIL FØLGENDE:
• Opdatering af software (nye funktioner mm.).
• Opdatering af APP (nye funktioner mm.).
• Hosting og drift af cloud server.
• Backup af server og data.
• Alle licenser til software og APP
• 24/7 fejlsøgning på netværk i forbindelse med nedbrud eller opdateringer.
• Support mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 og fredag 08.00-15.30.
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Sådan holder du kontakten til os

Scan nedenstående QR-koder med din mobiltelefon og besøg vores hjemmeside, find os på
sociale medier, tilmeld vores nyhedsbrev og besøg vores Youtube kanal.

Hjemmeside
www.Intelligentcare.com/
Linkedin link
www.linkedin.com/company/intelligentcare-by-anygroup/
Facebook link
www.facebook.com/IntelligentcareCallsystems
Mail
info@intelligentcare.com

e

mesid

jem
vores h
Besøg

ERFA-GRUPPER
IntelligentCARE giver alle vores kunder mulighed for at blive en del af vores ERFA-grupper.
ERFA-grupperne er inddelt i to grupper, en for administratorer/superbrugere og en for
ledere, udviklingskonsulenter mv.

Dagsordenen til
passes ud fra je
res behov
og ønsker, og ku
nne eksempelv
is være:

Begge målgrupper afholder møder to gange årligt, forår og efterår og på forskellige lokationer
rundt om i landet, og det er altid muligt at deltage via Microsoft Teams.

• Vidensdeling
• Optimering af
software og Ap
p
• Oplevelse fra
hverdagen
• Præsentation
af nye produkte
r

I ERFA-grupperne får du muligheden for at vende problemstillinger og problematikker fra din
egen hverdag, med kollegaer på tværs af kommuner, plejehjem og institutioner. På den måde
kan du medvirke til, at vi fortsat udvikler os i en retning der passer til jeres behov, hvilket gerne
skulle bidrage positivt til dit arbejdsmiljø.

Se præsentation

af vores ERFA-g

rupper.
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NOTER

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

