All in One
Ser till att larmet kommer fram

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

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att ett larm når
en mottagare på ett tryggt och effektivt sätt. Det kan exempelvis
gälla olika larmsituationer eller om du snabbt behöver tillkalla
en kollega.
All in One kan användas för olika typer av lösningar i enskilda
bostäder eller i gruppboenden. Exempel på användningsområden är epilepsilarm, vandrings- och frånvarolarm
eller ett trygghetslarm.
All in One meddelar vårdpersonal eller anhöriga genom att
vidaresända larmet till en personsökare eller mobiltelefon.

ALL IN ONE
All in One är en produkt som används med Abilias
sensorer för att skapa en komplett lösning. Det kan
gälla kroppssburna hjälpmedel såsom armbandssändare för att skicka larm till vårdgivare på ett
äldreboende. Ett annat exempel är installerade
hjälpmedel som Emfit Epilepsilarm där larmet
behöver nå t.ex. en förälder under natten. All in
One registrerar larm från både kabelbaserade
och trådlösa sensorer och ser till att larmet når en
personsökare eller en mobiltelefon.
SÄKERHET OCH FLEXIBLILITET
All in One har god räckvidd vid fri sikt, vilket skapar
en ökad rörelsefrihet inom t.ex. större byggnader.
Räckvidden kan ökas ytterligare genom en Repeater
vid behov.
Det har lagts stor vikt på säkerhet. All in One har
en så kallad heartbeatfunktion som varnar om man
hamnar utom räckvidd eller att det av andra skäl inte
finns någon kontakt mellan sändare och mottagare.

All in One finns både med vibrator och ljud eller så
kan den användas endast med vibrator. Det finns
även en ytterligare vibrator som kan användas till
exempel av en förälder till ett barn med epilepsi
som vill vara helt säker på att vakna nattetid om något
skulle inträffa.
All in One är lätt att använda med en tydlig och enkel
design och montering. Mottagaren kan ta emot larm från
fyra trådlösa sändare.
Lösningen består av två huvudenheter; en sändare och
en mottagare i form av en personsökare alternativt en
mobiltelefon.
ALL IN ONE BASIC
All in One finns även i en enklare version; All in One
Basic som har möjlighet att vidaresända larm från
kabelbaserade sensorer till en handmottagare.
All in One Basic har samma goda räckvidd och säkerhet
som huvudmodellen.
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TEKNISK INFORMATION		
All in One sändare

All in One pager

TILLBEHÖR

Mått mm (HxBxD): 140 x 105 x 30
Radiofrekvens:
869,2375 MHz
Räckvidd (fri sikt): 600 m

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

Rörelsesensor
330706
Universalsändare 330708
Armbandssändare 330709
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