Syntetiskt tal
Inbyggd loggning
Många anslutningsmöjligheter,
trådbundet eller via radio

Trygghetstelefon Gloria
CareTech har utvecklat trygghetstelefoner i mer än 25 år och vi vågar påstå att vi kan trygghetstelefoni bra.
Mycket bra till och med. Vi utvecklar våra produkter och lösningar i samarbete med våra kunder. Det är bland
annat därför som CareTechs trygghetstelefoner är så enkla att installera och handha.
Gloria är en genomtänkt och funktionell, nätdriven trygghetstelefon som passar bra för det egna boendet.
12 olika tillbehör kan anslutas. Vid larm till telefon lämnar Gloria information i form av syntetiskt tal vilket ger
en effektiv larmmottagning och mycket goda förutsättningar att snabbt vidta rätt åtgärder. Den inbyggda
loggningen av händelser bidrar också till möjligheterna att kvalitetssäkra vården. Många olika tillbehör såsom
larmknappar, sänglarm och dörrlarm kan anslutas till Gloria för att skapa den perfekta lösningen för varje
situation.
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Trygghetstelefon Gloria
Med ett enkelt tryck på en larmknapp ringer trygghetstelefonen Gloria vårdpersonal, kommunens egna larmdatorer eller
en professionell extern larmcentral. Den som tar emot larmet
får information i form av syntetiskt tal och kan sedan prata direkt med den som larmat och vidta åtgärder. Trådlösa tillbehör
såsom CareTechs radiolarmknappar Erik och Elliot, röklarm,
sänglarm, dörrlarm med mera kan enkelt anslutas till trygghetstelefonen.
• Talsyntes
• Två ingångar och en reläutgång
• Inbyggd realtidsklocka med år, datum, dag och tidsangivelse ner till sekund nivå
• Stödjer verksamhetsuppföljning, bland annat i-care
• Knappar för larm, närvaro och återställning
• Möjlighet till trådlös fjärrmanövrering
• Larm kan skickas till vanliga telefoner, mobila telefoner, avbemannade/bemannade larmcentraler
• Callback funktion
• Möjlighet för hemtjänstpersonal att, utan föregående programmering, sända överfallslarm via en speciell larmknapp

Tekniska data
Strömförsörjning
Nät adapter 230/10VAC, 280 mA
Batteri, centralenhet 4 st NiMH (1,2 V 1300 mAh
laddningsbara).
Drifttid
3-12 månader vid kontinuerlig drift
(ca 5 minuters daglig uppkoppling)
Batterilarm
Ges automatiskt vid låg batterispänning i centralenheten.
Talkommunikation Duplex och simplex
Radio
Långtidsstabil 868,35 MHz
Antal radiosändare Upp till 9 radioburna tillbehör
Ingångar/utgångar 2 optoisolerade ingångar,
1 reläutgång
Uppringning
DTMF (tonval) eller impulsering
Larmmottagare
Upp till 6 larmmottagare kan programmeras. Max 15 siffror i telefonnumret och 12 siffror i larmkoden
Protokoll
Smart Call, Antenna, Attendo TT90 /
CPC, Vitalcall/Tunstall, vanlig telefon
Storlek
215 x 125 x 45 mm
För mer information Se Teknisk Handbok
Artikelnummer
1-8400-210

• Nät- och linjefelsdetektering

Godkännande

• Möjlighet att styra volymen via vanlig telefon, mobiltelefon eller via larmcentral

-märkt. Uppfyller kraven enligt R&TTE 1999/5/EC för
följande standarder:

• Programmering kan utföras via vanlig telefon, mobiltelefon,
programmeringsenhet, CareTech Fjärrprogrammering eller
via PC med programvara

EMC

• Miljövänliga batterier
• Kan enkelt uppgraderas och kompletteras med nya tjänster
och funktioner
• Levereras komplett med radiolarmknapp Erik

EN 50130-4:1995, A1:1998, A2:2003,
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 50134-3

SRD Radio

EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09)

Low Voltage
Directive

EN 60 950-1:2002, A11:2004, C1:2004

Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet,
2002/95/EG
(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment)
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