
Art.nr All in One: 330701
 Art.nr All in One Basic: 330700

Det er viktig at du føler deg trygg på at alarmen din når en 
mottaker på en sikker og effektiv måte. 

All in One kan brukes til forskjellige løsninger i private boliger 
eller bofellesskap. Eksempler på bruksområder er epilepsialarm, 
vandrings- og fraværsalarm eller trygghetsalarm. 
All in One gir beskjed til helsepersonell eller pårørende ved 
å videresende alarmen til en personsøker eller mobiltelefon.
 

All in One
Sørger for at alarmen kommer frem 
 



Mobiltelefon

All in One

Ve
r. 

20
18

04
17

TEKNISK INFORMASJON  

All in One sender
Mål mm (HxBxD): 140 x 105 x 30 
Radiofrekvens: 869,2375 MHz
Rekkevidde (fri sikt):     600 m
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ALL IN ONE

All in One brukes sammen med Abilias varslings-
hjelpemidler for å skape en komplett løsning. Det 
kan gjelde trådløse hjelpemidler, som for eksempel 
armbåndssendere, som skal varsle personalet i et 
bofellesskap. Et annet eksempel er kabelbaserte 
hjelpemidler, som Emfit Epilepsialarm, som skal 
varsle en forelder i løpet av natten. All in One kan 
registrere alarm fra både trådløse og kabelbaserte 
hjelpemidler og sørge for viderevarsling til en 
personsøker eller mobiltelefon.  

SIKKERHET OG FLEKSIBILITET

All in One har god rekkevidde ved fri sikt, noe som 
skaper økt bevegelsesfrihet for eksempel i større 
bygninger. Ved behov kan rekkevidden økes ytterligere 
gjennom en Repeater. 

All in One har en såkalt heartbeatfunksjon som 
varsler dersom man havner utenfor rekkevidde, 
eller hvis det av andre årsaker ikke er kontakt mellom 
sender og mottaker. All in One fås både med 

TILBEHØR ART. NR

Bevegelsessensor 330706
Universalsender 330708
Armbåndssender 330709

All in One personsøker 

Mål mm (HxBxD): 91 x 55 x 23
Vekt:  60 g inkl. batterier
Radiofrekvens: 869,2375 MHz

vibrator og lyd, eventuelt kan den brukes kun med 
vibrator. Det er mulig å supplere All in One med en 
ekstern vibrator som kan brukes av en forelder som 
vil være helt sikker på å våkne om natten hvis noe 
skulle skje. 

Alle in One er enkel i bruk, har en tydelig og enkel 
design og monitorering og kan motta varsler fra fire 
trådløse sendere. 

Løsningen består av to enheter: en sender og en 
mottaker i form av en personsøker, alternativt en 
mobiltelefon.

ALL IN ONE BASIC
 
All in One fås også i en enklere versjon: All in One 
Basic som videresender alarmer fra kabelbaserte 
hjelpemidler til personsøkere. 

All in One Basic har samme gode rekkevidde og 
sikkerhet som hovedmodellen All in One.
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* Rekkevidde fri sikt


