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Hvad er GuideLight? Hvordan virker det?

Hvem er GuideLight til?

GuideLight-systemet er udviklet til at forhindre fald-
ulykker i hjemmet. Det sker ved, at lys automatisk 
tændes, når en beboer forlader sin seng om natten.

Når lyset leder vejen til og fra badeværelset, undgår 
beboeren at lede efter lamper – eller at blive forvirret 
i mørket. Og så hjælper lyset naturligvis med at undgå 
fald over møbler, eller andre genstande, i nattens mørke.

Funktioner
• Tænder automatisk lys om natten.

• Alarm ved lang tid på badeværelset.

• Registrering, når der trædes ud af sengen.

• Kan benyttes i TeleVagt-systemet og som  
”stand-alone”

Fordele
• Undgå faldulykker om natten.

• Nem at betjene for personale.

• Nem og hurtig installering.

Systemet er velegnet til beboere, der ofte skal på toilet 
i løbet af natten – og som har risiko for at falde.

GuideLight-systemet er meget fleksibelt og består af 
en føler til sengen. Føleren kan trådløst tænde for én 
eller flere LED-lamper, der blot skal monteres direkte i 
stikkontakten.

GuideLight leveres færdigkonfigureret KLAR TIL BRUG, 
og kan nemt flyttes fra en bolig til den næste – på få 
minutter. 

Systemet er velegnet til montering i eksisterende boliger, 
da det kun kræver en stikkontakt for at virke.
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer: K0720

Dimensioner: Ø: 110 mm. Dybde fra væg: 52 mm

Farve: Lysegrå

Vægt: 135 g inkl. batteri

Frevens: 869MHz (Social Alarm)

Tilslutninger: 2 polet EURO stik uden jord

Backup batteri: 1 stk. Li-Ion 3,7V 1200 mAh

Drifttid på batteri: Ca. 15 timer

Display: Grafisk LCD. Danske, norske og svenske 
tekster

Lyskilde: LED, justerbar fra 0 – 100 %.  Ca. 100 
lumen max

Lysslaver: Tilslutning af op til 5 ekstra LS901 lyskilder 
trådløst

Log funktion: Gemmer de sidste 100 hændelser

Omgivelse, miljø: Indendørs brug. <90 % fugtighed 
ikke kondenserende

Rengøring: Rengøres med en fugtig klud eller 
spritserviet

Standarder
Beskyttelse: IP40 klassificeret

RED: 2014/53/EU

CE: Opfylder kravene

For mere information: 
www.tunstall.dk

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.


