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Pico Fuktvarsler
Beregnet for å registrere og varsle fukt og væsker.
Funksjonsbeskrivelse:
Fukt laken i sengen detekterer fuktighet og væske. Sensor mottaker får signal om
dette via tilkoblings ledning, og varsler trådløst til Personsøkeren, eller en av de
andre "Viderevarslerne".
Pico Fuktvarsler kan gjøres trådbunden med impuls varsling. Perfekt til bruk i
forbindelse sykesignal anlegg eller andre typer varslings anlegg som har mulighet
for tilkobling av eksternt utstyr med kabel.

Pico Fuktvarsler består av
Fordeler med pakken:
• Enkel oppsetting og bruk.
• Varsling med lyd og vibrasjon. Henviser til
lokale nr. Kan enkelt endres
• Sensoren er et tynt bomulls laken som kan
vaskes igjen og igjen
• Signal sendes trådløst direkte til personsøker
• Gjennomtestet og stabilt system, som i dag
er førstevalg hos hjelpemiddelsentralen.
• Varslingen kan samkjøres med eksisterende
varslingssystemer
• 8 enheter kan kobles til personsøkeren.

•
•
•
•

Fukt laken(P142A)
Tilkoblings ledning(P141E)
Radiosender(P163BBA)
Personsøker (P137CAA) (Tilbehør)

Har du spørsmål om
varsling, er du alltid
velkommen til å ringe til
37 11 99 50. Vi tilpasser
hver løsning så den
passer til ditt behov.

Picomed as Gjerstadveien 398 - 4993 Sundebru - Tlf. 37 11 99 50 - post@picomed.no - www.picomed.no
Vi skaper forandring som sprer glede!

«Følg oss på Facebook
og få våre nyheter først»

www.picomed.no
Kontakt oss gjerne om du har spørsmål,
behov for en utprøving eller ønske om kjøp eller visning.
Andre hjelpemidler fra Picomed:
Omgivelseskontroll, roboter, demensomsorg og el. rullestol.
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Fallsensor med
radiosender
Funksjonsbeskrivelse:
Fallsensor detekterer fall, forvarsler den som bærer sensoren
etter 15 sekunder. Viderevarsler hvis ikke personen har reist seg i løpet av 30
sekunder. Varsler da trådløst til en av "Viderevarslerne«. Det vil si at et
komplett varslingsystem for fall består av P135BA pluss en mottaker.

Pico fraværsdetektor til sengen
Funksjonsbeskrivelse:
Sengematten aktiveres når noen legger seg. Straks noen forlater sengen
vil radiosenderen varsle dette trådløst til en av "Viderevarslerne"
«Nærperson blir varslet når en forlater eller faller ut av sengen»

Den som bærer fallsensoren kan også be om assistanse fra den som bærer
personsøkeren ved å trykke på "HJELP" knappen
Rekkevidde:
450m ved fri sikt. Rekkevidde påvirkes/reduseres av omgivelsene, eksempelvis
armerte murvegger, glass osv(God dekning i og rundt en vanlig enebolig).
Rekkevidde kan enkelt utvides ved hjelp av signalforsterker P164 HMS-artnr.
195001

Personsøker / Alarm mottager
Med lysindikator, vibrasjon og lyd, motta fra 8 enheter

Alarm mottaker eksisterende
sykesignalanlegg
Med boksen kan du enkelt viderevarsle
alarm til eksisterende anlegg. Alarm varsles
med relé utgang

Viderevarsling eksternt
Pico oppringer, radio mottaker,
sender alarm over tele nettet, kan
ringe opptil 8 nr. gir en talebeskjed
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Personsøkeren er trådløs, og
mottar varsling fra alle Picomed
sendere og detektorer. Varsler
med vibrasjon og lyd, og kan angi
lokasjon som lokaler, navne eller
annet. Mottar fra opp til 8 enheter.

