Skickar både larm och position
Inbyggt demenslarm

Larmtransponder Elvis
Vid utveckling av en produkt fokuserar CareTech på vilka behov den ska tillgodose. CareTechs Larmtransponder
Elvis är resultatet av en samlad kunskap och mångårig erfarenhet om vad användare, vårdpersonal och anhöriga
värderar högst.
Att vid en akut situation snabbt kunna avgöra var en person som larmat beﬁnner sig kan vara avgörande för möjligheten att snabbt fatta rätt beslut om vilken åtgärd som skall vidtas. Med CareTechs Larmtransponder Elvis kan
vårdpersonal få uppgift om varifrån ett larm skickats eller uppgift om att en vårdtagare försöker lämna området.
Larmtranspondern ansluts trådlöst till CareTechs olika larmsystem eller till existerande larmsystem för att skapa
en trygg helhetslösning i egna boenden såväl som i särskilda boenden.

vinter. 060914

Larmtransponder Elvis
Larmtransponder Elvis används i kombination med
CareTechs RFID fyr Gustav (Art nr 1-8150-110). Varje gång
den boende passerar den aktiva zonen kring en RFID fyr
registreras larmtransponder Elvis positionen, som sänds direkt
eller vid knapptryckning.

Tekniska data

Batteri

1 st Litium, typ CR 2430

• Sänder både larmtyp och positionsinformation vid händelse

Multifunktionsknapp

Standard

• Designad för bättre stabilitet och för att kunna byta batteri

Automatiskt testlarm

Ja, valbart

• Litiumbatteri för lång livslängd

Mått

45 x 30 x 13 mm

• Enkelt att själv byta batteri med bibehållen vattentäthet

För mer info

Se Teknisk Handbok

• Två separata tryckknappar varav den ena används för larm
medan den andra kan användas för t ex närvaro eller återställning

Artikelnummer

1-8100-210

• Fem olika funktionsproﬁler ﬁnns lagrade som standard, t ex
trygghetslarm, överfallslarm, personalknapp och återställning av larm
• Automatisk batteri- och funktionsövervakning. Vid avvikelser meddelas larmmottagaren
Larmtransponder Elvis är avsedd att bäras som halsband,
armband, som hängsmycke runt halsen eller i ﬁckan med det
medföljande clipset. Man byter enkelt mellan tillbehören utan
verktyg, s k ”Klick-ins”.

Frekvens

868,35 MHz

Vattentäthet

Enligt normen IP67

Godkännande
-märkt. Uppfyller för följande standarder:
EMC

EN 50130-4:1995, A1:1998, A2:2003,
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 50134-2

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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