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Trådløs træksnor med afstilling
Hvad er det?

Nem installation

Den trådløse træksnor kan sende alarmer i Tunstalls
trådløse kommunikations- og personsikringssystem.

Ved hjælp af et vægbeslag er det nemt at flytte den
trådløse træksnor. Der skal blot sættes et vægbeslag op
de steder, hvor træksnoren skal benyttes. Herefter kan
træksnoren flyttes med borgeren rundt.

Hvem er produktet til?
Den trådløse træksnor er for mennesker, der ikke er
mobile – og har behov for hjælp fra plejepersonalet.

Hvordan virker træksnoren?
Et træk i den røde træksnok sender en ID alarm til personalet. Alarmen afstilles ved at trykke på knappen ved
siden af den råde træksnor.
Når en alarm aktiveres blinker lysdioden rødt to gange.
Når alarmen afstilles blinker lysdioden grønt to gange.

Funktioner og fordele
• Nem installation – ingen kabeltræk.
• Automatisk batterialarm.
• Trækaflastning.
• Træksnor hænger ud fra væggen.

Hvis der trækkes for hårdt i træksnoren vil et springled
sørge for, at træksnoren knækker af i stedet for at
ødelægge teknikken inden i trækkontakten. Pres de to
led sammen igen for at samle snoren.
Ved lavt batteri lyser lysdioden gult.

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.

Specifikationer
Teknisk information
Varenummer:
K2229A-EU
Dimensioner:
82,5 × 86 × 30 mm
Vægt:
111 g inkl. batteri
Farve:
Hus: hvid, Træksnor: rød
Materiale:
ABS plastik
Frevens:
869.2125 MHz

For mere information:
www.tunstall.dk

Rækkevidde:
Op til 300 m udendørs og 40-60 m indendørs
Sendeeffekt:
20µW ERP
Batteri:
3V - varenummer: S41.743

Standarder
Beskyttelse:
IP40 klassificeret
Direktiver:
CE-mærket
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