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Hvad er Carelock ACE Gate?

Carelock ACE løsningen

Tidsbesparende

Sikkerheden er i top

Dørautomatik fungerer på 
normal vis

Fleksibel løsning og  
installation

Carelock ACE Gate er en ny udvidelsesmulighed til 
vores løsningen inden for elektroniske låse Carelock ACE. 
Gate har ingen vrider, men et elektronisk kontaktsæt, som 
giver mulighed for at åbne opgangsdøre eller andre 
døre med allerede installeret åbningsautomatik (og som 
ikke kræver en vrider eller nøgle for at åbne døren).

Carelock installeres med:  
• en ekstern strømforsyning på 12 eller 24 Volt 
• egen batteriforsyning 
• en kombination af de to ovennævnte 

Med en kombination kan batteriet drive Gate-låsen, 
samt et El-slutblik for døråbning. Det giver driftssikker-
hed i tilfældet af en strømafbrydelse

Er et elektronisk låsesystem, der giver mulighed for en 
nøglefri hjemmepleje, da det traditionelle nøglebundt 
erstattes med en digital nøgle i en mobiltelefon. Nøgle- 
håndtering 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 arbejds-tiden 
i hjemmeplejen. Denne tid kan spares, ligesom bilkørsel 
kan reduceres med op til 15%.

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.
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stjæles eller kopieres. Derudover er det enkelt at tildele 
og fratage adgang centralt. Al kommunikation er 
krypteret.
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
03601905

Dimensioner:  
Længde: 236 mm, bredde: 46 mm, Højde: 48 mm

Vægt:  
305g inkl. batteri

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

Batterilevetid:  
5 år

Driftstid:  
Op til 2 år ved normal drift

Opladningstid:  
5 timer

Kommunikation:  
Bluetooth Low Energy BLE

Dørsystemer
Carelock ACE Gate kan monteres på alle typer 
dørsystemer.

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 kend-
skab 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.

Funktioner og fordele
• Højner sikkerheden i hjemmeplejen.

• Sparer tid og penge.

• Låsen er ikke synlig fra dørens yderside.

• Låsen deles af flere beboere, som bor i samme 
opgang.

• Der vises et særskilt ikon i applikationen på 
mobilen.


