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iVi alarmsender med faldsensor
Hvad er iVi?

Hvordan virker det?

iVi er en lille alarmsender, der automatisk afgiver en
alarm ved fald. Brugeren kan derudover tilkalde hjælp
ved at trykke på alarmknappen.

iVi kan konfigureres til at sende en alarm automatisk,
såfremt der ikke har været bevægelse i en fastdefineret
periode på 3, 5, eller 7 dage. Følsomhedsindstillingerne
kan tilpasses den enkelte bruger.

Hvem er produktet til?

iVi fungerer på TeleVagt med WLR II.

Alarmsenderen er designet til mennesker, der jævnligt
kan opleve svimmelhed og kan måske falde.

Alarmsenderen har et moderne design, er lille og meget
let – som andre vedhæng.

Funktioner

Fordele

• Afgiver lyd ved afsendelse af alarm.

• Udskifteligt batteri.

• Automatisk alarm hvis der ikke har været aktivitet
på enheden (konfigurerbar til 3, 5 eller 7 dage).

• Batterialarm ved lavt batteriniveau.

• Justerbar følsomhed i 3 niveauer.

• Justerbar følsomhed i 3 nivauer.
• Vandtæt (IP67).
• Ergonomisk design.

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:
P68005/47
Dimensioner:
58 × 38 × 14 mm
Farve:
Hvid – med grå markering omkring alarmknappen
Vægt:
25 g inkl. batteri
Frevens:
869.2125 MHz
Rækkevidde:
300 m i fri luft og 40-60 m i bygninger
Batteri:
CR2450 3V Lithium

For mere information:
www.tunstall.dk

Batterilevetid:
Forventet 12 måneder afhængigt af brugsmønstre

Standarder
IP-klassificering:
IP67
Direktiver:
CE-mærket
EN300220-2
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