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ELVIS MEDAILLONZENDER
Product:
ELVIS MEDAILLONZENDER
Kenmerken: Verzendt locatie bij alarm
		Ingebouwd dwaalalarm
		RFID transponder
Bij een noodsituatie verliest u geen kostbare seconden
met onze draadloze medaillonzender Elvis; deze meldt
de locatie van waar de oproep gemaakt is direct door
via een Albireo unit. De zorgmedewerker weet hierdoor waar in het gebouw er actie ondernemen dient te
worden.
Zorgmedewerkers kunnen de Elvis gebruiken als oplossing voor persoonsbeveiliging, waarmee ze snel en
eenvoudig een collega kunnen waarschuwen.
Verder kan de Elvis worden ingezet als dwaaldetectie
alarmering, waarbij automatisch een alarm gemaakt
wordt indien een individu de ruimte wil verlaten. Het is
hierbij tevens mogelijk om het elektronisch deurslot te
blokkeren.

“

ELVIS MEDAILLONZENDER
Draadloze locatiemelder in
noodsituaties”

In combinatie met een Albireo zorgsysteem kan er bereik
in het gehele complex gerealiseerd worden. De medaillonzender is hierbij direct gekoppeld aan de INEX 500
server, waardoor bij onverhoopte uitval van een unit de
oproep te allen tijde gewaarborgd blijft.
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Technische specificaties
Voeding:
3V Lithium accu, type CR2430
Verbruik:
20mA voor 3 seconden (bij oproep), 6.1µA 		
		(standby)
(i.c.m. Gustav) 20mA voor 7 seconden (bij oproep), 115µA 		
		
(standby, wanneer binnen bereik Gustav)
Batterij alarm: Automatische controle

Frequentie:
Indicatie:
Waterdicht:
Temperatuur:
Afmetingen:

De Elvis medaillonzender wordt gebruikt in combinatie met de
Gustav RFID baken. Telkens als men in de actieve zone rondom
de RFID baken komt slaat de Elvis de positie op, zodat deze kan
worden meegezonden bij een oproep.

Los verkrijgbare onderdelen
E10640120
Halskoord Elvis medaillonzender
E106401201
Polsband Elvis medaillonzender
E10640122
Behuizing set Elvis medaillonzender
B81900016
Batterij 3V CR2430

Functies
• In combinatie met een Gustav baken wordt de locatie van
alarmering verzonden.
• Automatische monitoring van functioneren/batterij met LED
indicatie van de status.
• Bij batterij-bijna-leeg of bij een niet ontvangen testmelding
volgt er direct een melding via de Albireo (indien ingesteld).
• Lithium batterij met een laag verbruik voor een lange levens
duur (2-3 jaar bij normaal gebruik).
• Batterij eenvoudig zelf te vervangen, zonder de waterdichtheid
te beïnvloeden.
• Reikwijdte binnen een standaard huis/appartement met één
enkele Albireo unit.
• Reikwijdte binnen het gehele zorgcomplex in combinatie met
ons Albireo zorgsysteem.
• Twee verschillende toetsen, waarvan één voor alarm en één
voor bijvoorbeeld aanwezig/afstel.
• Verschillende functieprofielen mogelijk; hulpoproep, service
oproep, persoonsbeveiliging en afstel.

868.35 MHz
LED
Conform IP67 standaard
5°C tot 45°C
30 x 45 x 13 mm (B x H x D)

Gustav RFID baken

Meerdere draagstijlen
De Elvis medaillonzender is ontworpen om op meerdere manieren gedragen te worden; om de hals, pols, als een hanger, of in
een broekzak met een bijbehorende clip. “Click-in” accessoires
worden standaard meegeleverd en zijn eenvoudig met de hand
te verwisselen.
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