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CareCom DECT Basic
Hvad er det?

Hvordan virker rumenheden?

CareCom DECT Basic er en af rumenhederne til Tunstalls
avancerede TeleVagt personsikringssystemer. Den giver
mulighed for alarmtryk, nærværsmarkering, assistancekald og 2-vejs samtale i fuld dupleks.

CareCom DECT Basic har knapper, der anvendes til
alarmtryk/assistancetryk og nærværsmarkering. 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.

Hvem er produktet til?
CareCom DECT Basic er trådløs, så den kan flyttes
rundt i huset efter behov. Det giver en unik mulighed for
at udstyre udvalgte beboere med deres eget samtaleapparat, som kan placeres det mest hensigtsmæssige
sted i boligen.
Langt de fleste beboere, på et plejecenter, har erfaringsmæssigt ikke glæde af at samtale med personalet uden
direkte kontakt, ansigt til ansigt. Det er derfor vigtigt at
udvælge dem, der skal have samtalemulighed via en
rumenhed. Så målrettes udstyret præcis til den beboer,
der skal anvende det. Og det sikrer størst mulig tryghed.

CareCom DECT Basic oplades ved en helt almindelig
stikkontakt, og har batteridrift i op til 10 timer, hvis den
tages med udenfor boligen.

Store besparelser
Der store besparelser forbundet med, at det ikke er
nødvendig at installere samtaleeneheder i alle rum. De
kan anvendes, hvor de til enhver tid gør størst mulig
gavn – ude som inde.

Funktioner og fordele
• 2-vejs samtale i fuld duplex.
• Udviklet i tæt samarbejde med personalet på skandinaviske plejecentre.
• Kan flyttes rundt i huset eller haven efter behov.
• Lades op ved en almindelig stikkontakt.
• Batteridrift i op til 10 timer, hvis den tages med udenfor boligen.

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:
K1123
Farve:
Hvid
Dimensioner:
H × B × D = 90 × 140 × 32 mm
Vægt:
0,1 kg
Forbindelse:
Trådløs DECT infrastruktur (Polycom MSF funktioner).
Strømforsyning:
Lithium batteri., der oplades, når rumenheden er
furbundet med 220V. Batteridrift er op til 10 timer.
Tale:
Fuld duplex kvalitet. Justerbar volume op til 80 dBA.
Materiale:
ABS plastik

Standarder
Beskyttelse:
IP30 klassificeret
Direktiver:
CE-mærket
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