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CareAssist
Hvad er CareAssist?

Hvordan virker CareAssist?

CareAssist er en lille bærbar alarmmodtager, som kan
modtage signaler fra 128 alarmsendere og sensorer.

Når der sendes en alarm, fra en af de mange tilknyttede
alarmsendere/sensorer, vil alarmmodtageren vibrere
og afgive en alarmlyd. Derudover vises fx alarmtype og
værelsesnummeret i displayet.

Med en vægt på blot 148 g er det nemt at gå rundt med
alarmmodtageren, der kan modtage signaler på op til
50 m indendøre og 200 m udendøre.

Hvem er CareAssist til?
CareAssist er et trådløst alarmsystem, som er udviklet
til at støtte plejepersonale på mindre bosteder eller
lignende. Her kan CareAssist være yderst velegnet til
varsling af personalet, når der ønskes en driftsikker
løsning – uden en investering i et større alarmsystem.

CareAssist har en fleksibel overvågningstid. Det kan fx
være, når der benyttes en PIR-bevægelsessensor eller
en Universalsensor. CareAssist giver mulighed for at
alarmsignalerne fra disse enheder kun aktiveres i et
bestemt tidsrum hver dag.
Den indstillede dato og tid i CareAssist vil blive brugt
til at logge alarmhistorikken i CareAssists hukommelse.
Alarmhistorikken inkluderer både tidspunktet for alarmmodtagelsen og tidspunktet for accept. Historikken kan
ses på displayet eller downloades til en PC ved hjælp af
et specielt kabel (USB Tapit, varenr. 51900/01).

Funktioner

Fordele

• Kan modtage signaler fra 128 alarmsendere og
sensorer.

• Trådløst og nem at bære (bælteclips medfølger).

• Informativ tekst og letlæselige tekst i display.
• Kan huske de seneste 256 events.

• Tryghed for både p lejere og beboere.
• Lille, men kraftfuldt system med stor fleksibilitet.
• Nem at anvende.

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.

For mere information:
www.tunstall.dk

Specifikationer
Teknisk information
Varenummer:
68107/01
Dimensioner:
128 × 73 × 22 mm (L × B × D)
Vægt:
148g
Frevens:
869.2125 MHz
Rækkevidde:
Op til 200 m (uden forhindringer)
Op til 50 m (i en bygning
Forbindelse
Op til 128 programmerbare alarmsendere/sensorer
Hukommelse
De seneste 256 events
Strømforsyning:
Batteri (varenummer: S1004037)
USB-oplader medfølger
Batteritid:
Op til 12 timer
Opladningstid for batteri:
Op til 2 timer (kræver 24 timer opladning ved brug
første gang)

Standarder
Direktiver:
CE-mærket
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