
Dette er en sensormatte som oppdager om brukeren 
forlater sengen og da sender en alarm om dette via 
Tunstalls Universal Sensor til alarmmottakeren 
CareAssist. Den kan identifisere om en person ikke har 
lagt seg på et bestemt tidspunkt, eller om den har 
forlatt sengen sin om natten og ikke har kommet 
tilbake innen en forventet tidsperiode. Sensoren finnes 
i to varianter; en for bruk i seng og en for bruk i stol. 

Sengesensoren plasseres under madrassen på sengen. 
En bredere sengesensormatte er også tilgjengelig for å 
plasseres på toppen av en madrass, noe som gir økt 
følsomhet der brukerne er veldig små, lette eller 
beveger seg betydelig under søvnen.

Når den er koblet mot en hjemme-enhet, f.eks. en 
CareAssist mottaker, hjelper sensoren tjenesteytere ved 
å alarmere hvis en person reiser seg ut av sengen og 
ikke kommer tilbake innen en viss tid. Sensoren varsler 
også hvis brukeren ikke legger seg til en viss tid eller 
reiser seg til en viss tid neste morgen.

Stolsensoren fungerer på samme måte, men er designet 
som en mindre stoltrykkmatte. Sammen gir dette en 
komplett sensorløsning.

Den er designet for alle som trenger ekstra støtte for å 
muliggjøre et uavhengig liv, ved å øke overvåking og 
beskyttelse i hjemmet. Den er egnet for personer som 
nylig er utskrevet fra sykehus, eldre mennesker med 
mobilitetsproblemer eller som mottar medisiner.

Hva er det? Hvordan virker den?

Hvem er den til?

Funksjoner
• Diskret trykkmattesensor for senger og stoler

• Sender på den dedikerte sosiale 
alarmfrekvensen 869MHz for pålitelig og 
fremtidssikret drift

• Kan kobles til ulike radiosendere for trådløs 
radiokommunikasjon

• Gir høy grad av fleksibilitet ved installasjoner

Fordeler
• Sikker overvåking når som helst på dagen eller

natten

• Økt mulighet for selvstendig livsstil ved å tidlig
identifisere potensielle problemer

• Skreddersydd til individuelle rutiner slik at
uventet aktivitet kan overvåkes og responderes
på riktig måte

Seng/Stol Sensor
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Spesifikasjoner 
Teknisk

Vekt: 
0.8 kg

Mål: (B x L x D) 
Sengesensor under/over madrass: 245 x 762 x 3mm 

Stolsensor: 365x 175 x 3mm 

Radio frekvens:  
869 MHz sosial alarmfrekvens

Radio rekkeviddee:  
Opptil 50 meter (Universalsensor)

Sensor levetid:  
Sengesensor 1 år 
Stolsensor 90 dager

Standarder

EMC:  
EN 55032, EN301 489-1, EN 301 489-3, EN 50130-4

Sikkerhet: 
EN 60950-1

Radio: 
EN 300 220-2

Design, produksjon, installasjon og service:      
ISO 9001: 2008

Artikkelnummer

D4106011A Sengesensor under/over 
madrass (264mm bred) 

Stolsensor D4106010A

Tunstall Norge AS er en del av Tunstall Group. 

Kontakt oss på: +46 (0)40 625 25 00 | info@tunstallnordic.com | www.tunstall.no | 

@TunstallHealth 

Pakken består av en trykkmatte og en kabel. 
Universal Sensor kan bestilles separat for bruk 
mot en hjemme-enhet.

 Sensor pakken

Vi fokuserer på å bruke den nyeste digitale og mobile 
teknologien for å gjøre det mulig for folk å føle seg 
trygge, sikre og uavhengige, og gi dem friheten til å 
leve det livet de velger. Våre produkter kombinerer 
sikker digital tilkobling og mobile plattformer.

Hvorfor Tunstall?

Vi hjelper deg med…
• Intelligent, diskret, personsentrert omsorg.

• Personlige, proaktive og prediktive tjenester
for å forbedre livskvaliteten.

• Integrert helse og sosial omsorg.

For mer informasjon vennligst besøk: 

www.tunstall.no
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