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Røgalarm med Tx4
Hvad er en røgalarm?
En røgalarm registrerer røg eller dampe. Den er et fint
supplement til de steder, hvor der kun er brandalarmer,
som registrerer varme.
En røgalarm skal ikke ses som en erstatning for et traditionelt brandalarmeringsanlæg, men som supplement
ved specifikke behov.

Hvem er produktet til?

Hvordan virker den?
Hvis den trådløse røgalarm opfanger røg, vil der lyde
en høj alarmtone.
Røgalarmen er forsynet med Tunstalls indbyggede
sendermodul (Tx4). Det betyder, at alarmer videregives
via tryghedsalarmen Careline eller til plejepersonalets
telefoner via TeleVagt/Composio. Der kræves en nyere
alarmmodtager (WLR2), for at alarmerne kan modtages
på TeleVagt/Composio.

Røgalarmen er særligt velegnet til beboere, der har
svært ved at håndtere rygning i boligen – fx falder i
søvn i sengen eller ikke kan samle en tabt cigaret op.

Funktioner

Fordele

• Registrerer røg – ikke varme.

• Nem installation.

• Et godt supplement til et traditionelt
brandalarmeringsanlæg.

• Ingen kabeltræk.

• Fungerer via Careline tryghedsalarmer.
• Fungerer via WLR2

• Afsender en høj alarmtone.
• 10 års batterilevetid

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:
K2830B
Dimensioner:
Ø100 mm. + 40 mm dybde
Vægt:
160 g inkl. batteri
Farve:
Hvid
Frekvens
869 Mhz
Rækkevidde:
40-60 m indendørs

For mere information:
www.tunstall.dk

Batteri:
Skal være et 9V Lithium (S41.749)
Batterilevetid:
Op til 10 år ved brug af Lithium bateri

Standarder
Direktiver:
CE-Mærket
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