
Hva er det? Overblikk

Tilbehør

Højeste sikkerhed

Hvordan virker det?

Hvem er produktet til?

Careline IP 4G Smarthub er vår nye trygghetsalarm. Den er 
100% digitalisert, så alle oppdateringer og påfølgende 
justeringer skjer fra vår sentrale administrasjonsportal. Dette 
gjør påfølgende besøk til hjemmet overflødig og sikrer at 
trygghetsalarmen alltid er online - og settes opp som avtalt.

Careline IP 4G Smarthub er hovedsakelig til brukere som har 
behov for hjelp fra hjemmesykepleien eller liknende. 

Vi tilbyr en plattform for statusovervåking som gir en 
fantastisk oversikt over alle installerte trygghetsalarmer. I 
tillegg vises status for strømforsyning og mobilforbindelse, 
og det sørges for at alle trygghetsalarmer blir satt opp etter 
avtalt standard.
Selve trygghetsalarmen overvåkes kontinuerlig og sender 
automatisk meldinger om batterisvikt, forsyningssvikt og 
mangel på utstyr til valgte mottakere eller Tunstalls 
døgnåpne vaktsentral.

Careline IP 4G Smarthub kan håndtere opptil 16 forskjellige 
enheter (f.eks. Døralarm, røykvarsler og bevegelsessensor). 
Alle disse enhetene kan overvåkes og vil automatisk sende 
alarm i tilfelle batterinivået er lavt. Det store utvalget sikrer at 
plattformen kan oppfylle fremtidige krav til tjenester til 
brukere.

Sikkerheten er veldig høy da alarmen automatisk kan bytte 
mellom 4G, 3G og 2G for å få forbindelse. Hvis dette ikke 
lykkes, er det mulig å bytte til en vanlig telefonsamtale - over 
mobilnettverket eller via en Internett-tilkobling (kablet eller 
Wi-Fi) på SIP-protokollen.
Careline IP 4G Smarthub er satt opp til å gjøre en "end-to-
end" test med faste intervaller. Det gir ekstra sikkerhet for at 
alt fungerer som det skal.

Ved et enkelt trykk på alarmsenderen (eller 
alarmknappen på selve tryggehetsalarmen) sendes det en 
alarm videre til hjemmesykepkeien, responssenter eller 
andre mottkere – via 4G-mobildata.

Careline IP 4G Smarthub



Spesifikasjoner

Teknisk information

Artikkelnummer: 
02224915

Dimensjoner: 
180×58×98 mm (B×D×H)

Vegt: 
430 g

Frekvens: 
869 MHz, Bluetooth BLE, ZigBee (opsjon), Z-wave 
(opsjon) og via Wi-Fi.

Funktionsovervåkning: 
Realtidsovervåkning

Strømforsyning: 
230V adapter 12V/450mA

Batteri: 
NiMH 3,6V 2000mAh

Backuptid ved strømsvikt: 
To døgn

Kommunikasjon: 
Toveiskommunikation

Standarder

RED: 
2014/53/EU

CE: 
Oppfyller kravene

Funksjoner og fordeler
• Kommunisere via standard SCAIP-protokollen eller 

IPACS.

• Kan sende alarmer til mottakere i 8 nivåer.

• Kan sende alarmer til 10 forskjellige
GSM-adresser eller telefonnummer.

• 4G med fallback til 3G, 2G og SIP.

• Sikkerhet gjennom hyppig digital overvåkning.

• Utmerket lydkvalitet, rent og enkelt design
– enkel i bruk.

• Alarmene sendes sikkert via 869 MHz med 
toveiskommunikasjon.

• Mulighet for Bluetooth BLE, ZigBee, Z-Wave for 
fremtidige integrasjoner til lås, alarmenheter og annet 
eksternt utstyr.




