Systémy Ackermann clino

Rádiová souprava – mobilní spolehlivost

Rádiová souprava – krok k nezávislosti!
U rádiové soupravy se jedná o jednoduché a přitom ﬂe-

Mezi typické oblasti použití rádiové soupravy patří napří-

xibilní rozšíření osvědčených systémů Ackermann cli-

klad domy pro seniory s pečovatelskou službou, domovy

no. Pomocí ručního nebo náramkového vysílače je možné

pro postižené osoby, rehabilitační centra a sanatoria.

nezávisle na místě realizovat volání přes rádiový přijí-

Rádiová souprava umožňuje jednoduchou a rychlou insta-

mač. Osoby, které potřebují ošetřovatelskou péči, se tak

laci. Připojuje se 7pólovým konektorem k signalizačním

mohou volně pohybovat v určitém okruhu. Dosah vysíla-

jednotkám Ackermann se zásuvným kontaktem a je tedy

čů je závislý na konstrukci příslušné budovy a eventuál-

integrována do pacientského signalizačního systému.

ním rušení.

Souprava rádiového přijímače s ručním vysílačem

73310A1

Rádiová sada s ručním vysílačem pro místně nezávislou
realizaci volání pomocí ručního vysílače do rádiového přijímače. Rádiový přijímač se připojuje 7pólovým konektorem DIN k pacientskému signalizačnímu zařízení.

Souprava rádiového přijímače s náramkovým vysílačem

73310B1

Rádiová sada s náramkovým vysílačem pro místně nezávislou realizaci volání pomocí náramkového vysílače do
rádiového přijímače. Rádiový přijímač se připojuje 7pólovým konektorem DIN k pacientskému signalizačnímu zařízení Ackermann.

Ruční vysílač včetně řetízku a přívěsku na klíče

73310C1

Rádiový vysílač jako 1kanálový ruční vysílač s kontrolou
ovládání (červená LED kontrolka).
Rozměry (š × v × h) 32 × 53 × 17 mm

Náramkový vysílač
Rádiový náramkový vysílač jako 1kanálový náramkový
vysílač s kontrolou ovládání (červená LED kontrolka).
Průměr 35 mm
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73310D1

Systémy Ackermann clino

Rádiový přijímač

73310E1

Rádiový přijímač se 7pólovým konektorem pro signalizační jednotku a připojovací šňůra o délce 0,5 m.

Souprava rádiového přijímače 868 MHz s rádiovým

73310F1

ručním vysílačem IP 65
Vysoce kvalitní souprava rádiového přijímače 868 MHz
s rádiovým ručním vysílačem s červeným tlačítkem volání
v pouzdře IP 65. Provedení vodotěsného ručního vysílače
ve formě hodinek s náramkem a suchým zipem, použitelné jako závěsný vysílač s alternativním závěsným řemínkem. Elektronika s nízkou spotřebou zaručuje dlouhodobou funkční spolehlivost, podporovanou inteligentním
monitorováním baterií, které zahrnuje přenos stavových
informací do přiřazeného rádiového přijímače. Při spuštění signalizace následuje časově omezené optické potvrzení pro osobu, která přivolává pomoc.

Rádiový ruční vysílač IP 65

73310G1

Doplňkový rádiový ruční vysílač se stupněm krytí IP 65,
stejné provedení jako v soupravě rádiového přijímače
73310F1.

Rádiový vysílač s funkcí hodinek

73310H1

Elegantní, dobře čitelné náramkové hodinky s rádiovým
vysílačem a nenápadným funkčním tlačítkem ve vodotěsném pouzdře. Alternativně použitelné jako závěsný vysílač díky přiloženému závěsnému řemínku. S integrovaným
přesným švýcarským křemíkovým hodinovým mechanismem. Elektronika s nízkou spotřebou proudu zaručuje dlouhodobou funkční spolehlivost, podporovanou inteligentním monitorováním baterií, které zahrnuje přenos
stavových informací do přiřazeného rádiového přijímače
(č. výrobku 73310H1).
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