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CareCom IP
Hvad er CareCom IP?

Hvordan virker rumenheden?

CareCom IP er en af rumenhederne til Tunstalls avancerede TeleVagt personsikringssystemer. Rumenheden
giver mulighed for alarmtryk, nærværsmarkering,
assistancekald, 2-vejs samtale i fuld dupleks samt for
visning af alarmer i display.

Via et tydeligt display kan der vises aktive alarmer, og
de enkelte alarmer kan kvitteres fra apparatet, ligesom
det vil være muligt at etablere tale-kommunikation i fuld
dupleks med det andet apparat, hvor alarmen kommer
fra.

Hvem er produktet til?

CareCom IP anvender Tunstall CT-Link protokol på IP. Det
sikrer en pålidelig kommunikation mellem rumapparatet
og den centrale controller i systemet.

CareCom IP giver muligheder for kommunikation
mellem beboere og personale på plejecentre.

Hvordan virker det?
Faciliteterne i CareCom IP er udviklet på baggrund
af erfaringer fra skandinaviske plejecentre og i tæt
samarbejde med personale.
CareCom IP monteres på væg og tilkobles IP netværk
via kat. 5 / kat. 6 kabler, og den strømforsynes via PoE.
CareCom IP har to alarmindgange (henholdsvis alarm
og døralarm) og to udgange til indikering af alarm og
nærvær. Derved kan personalet let tilkalde hjælp via et
enkelt tryk. Alarmerne sendes ud i TeleVagt systemet
som alarmbeskeder, der indeholder alarmårsag og
bolignummer, så kollegaer hurtigt kan komme til hjælp.

På talesiden anvender CareCom IP den anderkendte
SIP protokol i VoIP kommunikationen. CareCom IP giver
desuden mulighed for forskellige andre taleapplikationer
som f.eks:
• Besvarelse af dørtelefoner
• Udsendelse af fælles talebeskeder
• Diskret indlytning

Funktioner og Fordele
• 2-vejs samtale i fuld dupleks
• Udviklet i tæt samarbejde med personalet på
skandinaviske plejecentre
• Anvender CT-Link protokol på IP, som sikrer en
pålidelig kommunikation mellem rumapparatet
og den centrale controller i systemet
• På talesiden anvender CareCom IP den
anerkendte SIP protokol i VoIP kommunikationen

Specifikationer
Teknisk information
Varenummer:
K1122
Farve:
Hvid
Vægt:
0,1 kg
Dimensioner:
H × B × D = 90 × 140 × 32 mm
Tilkoblingsstik IP:
RJ45 - 8-polet modularstik
Tilkoblingsstik IO:
RJ45 - 8-polet modularstik
LAN standarder:
802.3u – 100BaseTX

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.

Strømforsyning:
PoE - Power over Ethernet forsyning
Forbrug: max 5 Watt
Tale:
Fuld dupleks kvalitet. Justerbar volume op til 80 dB
Materiale:
ABS plastik

Standarder
Beskyttelse:
IP30 klassificeret
Direktiver:
CE-mærket

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
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