
Hva er CareAssist? Hvordan virker CareAssist?

Hvem er CareAssist til?

CareAssist er en liten bærbar alarmmottaker som kan motta 
signaler fra 128 alarmsendere og sensorer.

Med en vekt på bare 148 g er det lett å gå rundt med 
alarmmottakeren, som kan motta signaler på opptil 50 m 
innendørs og 200 m utendørs.

Funksjoner
• Kan motta signaler fra 128 alarmsendere og 

sensorer.

• Informativ tekst og lett leselig tekst i display.

• Kan huske de seneste 256 hendelser.

Fordeler
• Trådløst og lett å bære (belteclips medfølger).

• Trygghet for både mottakere og brukere.

• Liten, men kraftfult system med stor fleksibilitet.

• Enkel å bruke.

CareAssist er et trådløst alarmsystem utviklet for å støtte 
personell i mindre boliger eller lignende. Her kan 
CareAssist være ekstremt egnet for å varsle personalet når 
en pålitelig løsning er ønsket - uten investering i et større 
alarmsystem.

Når en alarm sendes fra en av de mange tilknyttede 
alarmsendere / sensorer, vil alarmmottakeren vibrere og 
avgi en alarmlyd. I tillegg vises f.eks. Alarmtypen og 
romnummeret i displayet.
CareAssist har en fleksibel overvåkingstid. Dette kan for 
eksempel være tilfelle når du bruker en PIR-
bevegelsessensor eller en universalsensor. CareAssist 
muliggjør at alarmsignalene fra disse enhetene bare 
aktiveres i en viss periode hver dag.
Innstilt dato og klokkeslett i CareAssist vil bli brukt til å logge 
alarmhistorikken i CareAssists minne. Alarmhistorikken 
inkluderer både tidspunktet for mottak av alarm og 
tidspunktet for aksept. Historikken kan ses på skjermen eller 
lastes ned til en PC ved hjelp av en spesiell kabel.

CareAssist



Spesifikasjoner

Teknisk informasjon

Artikkelnummer: 
68107/01

Dimensjoner: 
128 × 73 × 22 mm (L × B × D) 

Vegt: 
148g

Frekvens: 
869.2125 MHz

Rekkevidde: 
Opp til 200 m (fri sikt) 
Opp til 50 m (i en byggning)

Forbindelse 
Opp til 128 programmerbare alarmsendere/sensorer

Hukommelse 
De seneste 256 hendelser

Strømforsyning: 
Batteri
USB-opplader medfølger

Batteritid: 
Opp til 12 timer

Oppladningstid for batteri: 
Opp til 2 timer (krever 24 timer popladning ved bruk 
første gang)

Standarder

Direktiver: 
CE-merket




