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Hvad er Carelock ACE? Hvordan virker det?

Sikkerheden er i top

Nem installation

Carelock ACE giver mulighed for nøglefri hjemmepleje, 
da det traditionelle nøglebundt erstattes med en digital 
nøgle i en mobiltelefon.

Nøglehåndtering tager en del tid, så der er både tid 
og penge at spare med en nøglefri hjemmepleje i 
kommunen.

At hente og aflevere nøgler tager ca. 6% af arbejdstiden 
i hjemmeplejen. Bilkørsel kan reduceres med op til 15%.

Carelock ACE monteres på dørens inderside, så den ikke 
er synlig fra ydersiden. Dørlåsen fungerer på normal vis 
for borgeren og evt. pårørende med nøgle.

Carelock ACE monteres på dørens inderside, så den 
ikke er synlig fra ydersiden. Dørlåsen fungerer på normal 
vis for borgeren og evt. pårørende med nøgle. 

Der skal kun medbringes en mobiltelefon – og der 
skal ikke huskes pin-koder. Derved kan ingen nøgler 
tabes, stjæles eller kopieres. Derudover er det enkelt at 
tildele og fratage adgang centralt. Al kommunikation 
er krypteret.

Der kræves ingen strømforsyning eller nye ledninger, 
da al information overføres trådløst og automatisk til 
og fra låsen via mobiltelefonens bluetooth.

Carelock ACE – elektronisk lås

Log ind i App’en (én gang) 
giver de krypterede nøgler 
til borgerne.

Borgerens dør åbnes med 
et tryk på ikonet for at åbne 
låsen.

Carelock ACE kontrollerer 
om plejeren har adgang. 
Hvis det er tilfældet, låses 
der op.

Når besøget afsluttes, 
trykker personalet på ikonet 
for at låse. Besøgets start- 
og sluttid er nu registreret.
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
03601801

Dimensioner:  
Længde: 250 mm, bredde: 47 mm  
Højde: 30 mm (55 mm inkl. vrid) 

Vægt:  
370g (640g inkl. batteri)

Opladningstid: 
5 timer

Kommunikation:  
Low Energy Bluetooth

Driftstid:  
1 år ved normal drift

Batteri:  
Opladeligt, LiPo/Li-ion ICR18650-26H

Batterilevetid:  
5 år

Låskasser:  
Carelock ACE passer til stort set alle låsekasser

Tilbehør
Nøglebrik: Varenr. 3601805

EU-adapter: Varenr. 7220-242

SE-adapter: Varenr. 7220-240

Batteri: Varenr. 3601802

Bluetooth dongle: Varenr. 3601806

Skrue, M5: Varenr. 7220-238

Skrue, M6: Varenr. 7220-237

Cover: Varenr. 7220-245

Skumgummiplade: Varenr. 7220-255

Batterioplader: Varenr. 3601804

Stort batteri-cover: Varenr. 346300264

AA-batteri holder: Varenr. 346300270

AA-batteri (ej genopladeligt): Varenr. S41.717

Lithium batteri (ej genopladeligt): Varenr. 346000171

Hvorfor Tunstall?
Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af 
de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske 
løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale 
bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne. 
Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde 
med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab 
til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig 
har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været 
medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med 
IT-afdelingerne. 

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end 
nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-
arkitektur.

Kvalitetssikret registrering 
af besøg
Alle plejernes besøg, hos borgeren, registreres og 
lagres.

• Tidpunkt for start og afslutning af besøg.

• Hvem, der har været på besøg.

• Hvor besøget er foretaget.

Lederen har mulighed for at se:

•  Hvor meget tid, der er brugt hos borgeren.

•  Hvem, der har foretaget besøget – og hvornår.

Dette giver bedre kontrol og kvalitet i rapporteringen.


