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Hvad er Tx4? Høj sikkerhed

Batteri og tilbehør
Hvordan virker det?

Hvem er produktet til?

Alarmsender Tx4  benyttes sammen med Careline 
ANNA, Careline GSM, Careline IP GSM og Careline IP 
4G Smarthub. Den har et udskifteligt batteri, som kan 
klare mere end 30.000 alarmer i sin levetid.

Funktioner
• Rækkevidde på 120-250 meter udendørs. Inden-

døre mindst 25 meter (dog oftest omkring 60-80 
meter beroende på bygningens konstruktion.

• Tx4 anvender Tunstalls patenterede løsning med 
automatisk frekvenstilpasning mellem 869MHz-
868MHz.

Fordele
• IP67 klassificeret, så Tx4 kan bæres i bad.

• Et justerbart, elastisk armbånd medfølger.

• Halssnor, med tre knækled, medfølger.

• Udskiftelig batteri, der kan klare over 30.000 
alarmer i sin levetid.

Tx4 er en alarmsender til mennesker, som har installeret 
en tryghedsalarm, fra Careline-serien, i hjemmet. 

Tx4 har en rækkevidde på 120-250 meter udendørs. 
Indendøre er rækkevidden mindst 25 meter – omend 
rækkevidden oftest ligger omkring 60-80 meter beroende 
på bygningens konstruktion.

En ekstra sikkerhedsfunktion er linktest, som kontrollerer 
forbindelsen mellem tryghedsalarmen/alarmsenderen 
og to-vejs kommunikationen via en aktiv alarmkvittering. 
Såfremt tryghedsalarmen ikke modtager en testalarm 
inden for en forudbestemt tidsperiode, sender den en 
alarm til vagtcentralen.

Tx4-alarmsenderen har et silikonecover, der nemt kan 
tages af, når batteriet skal udskiftes. Herudover er Tx4 
IP67 klassificeret, så den kan bæres i bad. Alarmsenderen 
leveres med et elastisk armbånd og en halssnor.

Et tryk på den røde knap sender en alarm til personalet 
– via borgerens tryghedsalarm.

Tx4 anvender Tunstalls patenterede løsning med auto-
matisk frekvenstilpasning mellem 869MHz-868MHz. Det 
betyder, at en alarm sendes videre på 868MHz, hvis en 
fejl skulle opstå på 869MHz frekvensen.

Tx4 Alarmsender
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
K2890

Kommunikation:  
Tovejskommunikation

Frevens:  
Tunstalls patenterede løsning med automatisk 
frekvenstilpasning mellem 869MHz-868MHz

Rækkevidde:  
120-250 meter udendørs og min. 25 meter indendørs

Batteri:  
Udskifteligt batteri, CR2450

Standarder
Beskyttelse: 
IP67 klassificeret

Direktiver:  
Klasse 1 iflg. EN 300220-2.1.2 (2007-06)

CE:  
Opfylder kravene

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.


