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Hvad er det? Hvordan virker det?

Hvem er produktet til?

Alarmsenderen Tx75P benyttes som ID- og positions-
alarmsender i TeleVagt systemet.

Tx75P har indbygget en positionsmodtager. Det betyder, 
at personalets udstyr både viser navn, bolignummer og 
senderens aktuelle fysiske position. Det kan ske ved, at 
beboeren sender en alarm, eller hvis beboeren bevæger 
sig udenfor et bestemt område.

Funktioner og fordele
• Tx75P kan leveres med flere funktioner, som for eksempel annullering af alarm og assistancekald.

• IP67 klassificeret, så Tx75P kan bæres i bad.

• Udskiftelig batteri, der kan skiftes meget nemt med et batterisæt.

Tx75P bruges typisk af beboere, der kan bevæge sig 
rundt på plejecentret på egen hånd.

Senderen aktiveres enten ved tryk på knappen eller 
automatisk fra forprogrammerede positioner.

Tx75P opdateres med nyt opholdssted, efterhånden 
som beboeren bevæger sig rundt på centrets område. 
Det sker ved at opdele centret i zoner ved hjælp af 
positionmeldere.

Tx75P er en UHF-sender, som sender en ID-kode samt 
position, når den aktiveres. Den indbyggede positions-
modtager opdaterer positionsinformationerne fra IDT 
positionssendere (IDT124 og IDT129).

Tx75P Alarmsender med 
positionering
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
K2315-EU

Dimensioner:  
Diameter 36 mm, tykkelse 13 mm

Farve:  
Rød ring – lysegrå

Vægt:  
18 g inkl. batteri

Frevens:  
869MHz (Social Alarm)

Kommunikation:  
Envejs

FT boks setup:  
10 bit, ID-nummer, 3-tryks funktion, Domænenummer

Batteri:  
1 MAXELL CR2450 – udskiftes meget nemt med 
tilhørende batterisæt

Batterilevetid:  
78.000 sendinger

Standarder
Beskyttelse:  
IP67 klassificeret

Direktiver:  
CE-mærket 
Direktiv 2004/108/EC (EMC) 
Direktiv 2006/95/EC (LVD) 
Direktiv 99/5/EEC (R&TTE)

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.


