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Hvad er det? Hvordan fungerer MT75P?
MT75P er en trådløs radiobaseret alarmsender, der kan 
tilsluttes meget forskelligt eksternt udstyr (fx trædemåtte 
eller dørkontakt/døralarm). Senderen er i stand til at 
sende forskellige alarminformationer – afhængig af 
hvilke inputs, der er blevet aktiveret. 

Der er endvidere mulighed for at aktivere positions-
angivelse i MT75P, såfremt den fx skal monteres på en 
kørestol eller rollator.

Eksempler på eksternt 
udstyr
• Magnetkontakt (typisk til døre).

• Trædemåtte.

• Trykkontakt 50 mm.

• Pustekontakt.

• Kindkontakt.

Funktioner og fordele
• Benyttes som ID-alarmsender i TeleVagt 

systemet.

• Kan tilsluttes meget forskelligt eksternt udstyr.

• Kan sende forskellige alarminformationer 
afhængig af, hvilke inputs, der er blevet aktiveret.

• Mulighed for aktivering af positionsangivelse, 
hvis den fx skal monteres på en kørestol eller 
rollator.

MT75P har to forskellige modulære indgange, så den 
kan bruges til to forskellige tilslutninger. 

MT75P er strømforsynet ved hjælp af et batteri. 
Afhængig af opsætning i centraludstyret vil MT75P 
sende en batterialarm, når den aktiveres. Ellers vises 
lavt batteri med lysdioden, som blinker rødt hurtigt.

MT75P Alarmsender
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
K2285-EU

Dimensioner:  
85 × 46 × 16 mm

Vægt:  
57 g inkl. batterier

Farve:  
Lys grå – med en rød og en blå knappe

Frevens:  
869.2125MHz

Rækkevidde:  
300 m i fri luft og 40-60 m i bygninger

Sendeeffekt:  
20µW ERP

FT-boks setup:  
10bit ID, 3P, Domæne

Batteri:  
2 stk. VARTA Alkaline N (LR1)

Batterilevetid:  
Afhængig af aktivitet og zone ca. 34-44 måneder

Standarder
CE:  
Opfylder kravene

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.


