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Hvad er en ferrit antenne? Hvordan virker det?

Hvem er produktet til?

FC120 er en del af Tunstalls unikke positioneringssystem 
for beskyttelse af personale og demenssikring.

Funktioner
• FC120 er en del af Tunstalls unikke positioneringssystem for beskyttelse af personale og demenssikring.

• Dækker i en afstand på op til 120cm, når den indstilles på højest mulige dækningsgrad.

FC120 bruges oftest på plejehjem, hvor personalet 
gerne vil holde sig opdateret på, hvor plejehjemmets 
beboere opholder sig i tilfælde af alarmkald. FC120 
bruges også til dementssikring af demente borgere 
der er meget dørsøgende.

FC120 er en positionssender med ferritbaseret antenne 
for IDT129. FC120 opsættes oftest i smalle passager 
eller ved ind- og udgangsdøre, så antennen kan lagre en 
positionsangivelse i de alarmsendere, der passerer inden 
for en afstand af maksimalt 120 cm. 

Der kan kobles op til 3 antenner på den samme IDT129 
– selv de steder, hvor dækningen overlapper hinanden.

FC120 ferrit antenne
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
K2912

Dimensioner:  
211 x 43 x 26,5 mm

Vægt:  
210g

Frevens:  
16-18 kHz.

Rækkevidde:  
Op til ~120 cm 

Farve: 
Hvid

Materiale:  
ABS plastik

Standarder
Direktiver:  
CE-mærket

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.


