FREUND TERA

displaykaldeanlæg med displaytekst
- fordi brugervenligheden er i top!

Udviklet med omsorg

Med displaytekst
Alt udføres ved at trykke på 2 taster!
Man får klar besked om, hvorfra der er kaldt. Med displaytekst fortælles nøjagtigt,
hvor et kald kommer fra, f.eks.:
				
				

SAMTALE lejlighed 117 sovev og
KALD lejlighed 303 altan.

Kaldeanlæg
Samtaleanlæg
Adgangskontrol
Vagtplaner (dag/aften/nat)
Telefonbetjening med
display og samtale
Afdelingsopdeling
Lokalisering af kolleger
Fjernservicering af
beboere/patienter
Fjernovervågning
Toiletkald
Stuekald
Nødkald
Overfald
Brandmelding

Avancerede muligheder
med enkel betjening.
Displayanlægget opfylder alle krav til et
avanceret og moderne
kaldeanlæg - uden at
dette betyder tykke
brugsvejledninger og
kompliceret betjening.
Tekster er læsbare inden for rummet.
Rullende tekster skal
ses lidt på afstand, så
er de lettere at læse.

Der skal kun trykkes på 2 taster.
Hvorfor gøre det mere kompliceret?
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FREUNDS trådløse TERA displaykaldeanlæg
Komplekse kaldeanlæg med gennemført enkel betjening
Armbåndssenderen sender kald til en trækkontakt eller en
anden kaldeenhed i anlægget. Den fortæller, hvem der har
kaldt og hvorfra!

Ved hjælp af en telefonplan indlagt i kaldeanlægget bestemmes, hvilken telefon eller
hvilke personalepaneler, der skal betjene
netop dette kald.

Med et FREUND TERA displaykaldeanlæg ved personalet
altid, hvornår der er brug for
hjælp - både hvilket nummer
der kalder, og hvorfra der kaldes, f.eks. hjertealarm fra Viggo
Jensen i opholdstuen.
Displays (stationære eller bærbare) viser kald fra trækkontakter og fra armbåndssendere.
Personalet kan vælge at betjene beboeren direkte eller via
samtale over kaldeanlægget.

Alle telefonsystemer (med egen lokaltelefoncentral), decttelefoner eller almindelige
trådløse telefoner kan anvendes.
GSM telefoner kan også anvendes.
FREUNDS trådløse system kan anvendes
som nødkaldstelefoner til en ubemandet
vagtcentral betjent af hjemmeplejen.
FREUND anlæg kan deles i områder med
nødkald og almindelige kaldeanlæg, så
man i samme bygning kan visitere efter
den enkelte beboers behov.

I en service- og plejefunktion er det afgørende, at man ved,
hvornår der er behov for hjælp, for at der kan reageres
ansvarligt.

Med bærbar betjening
FREUND er kendetegnet ved
en høj faglig kompetence inden
for systemudvikling, systemdefinition, implementering og produktionsstyring.
Mere end 20 års erfaring med
kommunikationsanlæg har
specialiseret FREUND i kabelforbundne kalde- og serviceanlæg. Vi kan derfor tilbyde
komplette, gennemtestede og
pålidelige løsninger.
Kabelforbundet - men stadig
trådløst betjent.
Med mere end tusinde installationer i Danmark er vor årelange erfaring Deres sikkerhed
for gennemprøvede produkter
af høj dansk kvalitet.
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