Wszechstronna
Pomoc Medyczna,
Styl Życia i
Bezpieczeństwo

Jednym z najbardziej istotnych czynników w

czeństwa zapewnia natychmiastowe połącze-

życiu osób mieszkających samotnie lub ma-

nie z odpowiednimi służbami lub opiekunami.

jących problemy ze zdrowiem jest poczucie
bezpieczeństwa i gwarancja szybkiego wezwania pomocy w nagłych wypadkach. Tym
samym bliscy i opiekunowie mają pewność,
że osoba nie pozostaje bez opieki i w każdej
chwili może wezwać pomoc, powiadomić odpowiednie służby bądź kogoś z rodziny.

Dzięki profesjonalnemu aparatowi z nadajnikami, które można nosić przy sobie, oraz szerokiemu wachlarzowi czujników, użytkownik
jest pod stałą opieką. Za pomoca urządzeń
współpracujących z systemem możliwe jest
wykrycie takich zagrożeń jak: dym, zalanie,
ulatnianie się gazu, wysokie stężenie tlenku

Amber®Select firmy Visonic stanowi pełną,

węgla (czadu). Amber®Select sygnalizuje upa-

atrakcyjną propozycję wspierającą wszech-

dek i brak aktywności. System ten jest ideal-

stronną opiekę oraz bezpieczeństwo. Dobrze

nym rozwiązaniem dla osób starszych, wyma-

widoczny i wygodny w użyciu przycisk bezpie-

gających opieki i żyjących z dala od bliskich.

Wszechstronna Pomoc Medyczna, Styl Życia i Bezpieczeństwo
Elegancka obudowa
• ultranowoczesny projekt pasujący do każdego wnętrza

Dostępne akcesoria
współpracujące z systemem:

• duże przyciski ułatwiające użytkowanie

Wspieranie osobistego
bezpieczeństwa i stylu życia
• sygnał braku aktywności umożliwiający wezwanie
pomocy, gdy nie wystąpiły regularnie wykonywane
codzienne czynności
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• sygnalizacja upadku za pomocą specjalnego nadajnika
• przycisk bezpieczeństwa dla wezwania pomocy, przycisk
inicjujący telefoniczne rozmowy
• wezwanie pomocy w nagłej sytuacji oraz odbiór rozmowy
przychodzącej realizowany jest za pomocą przenośnych
nadajników
• dwukierunkowa łączność głosowa
°° możliwość ustawienia poziomu głośności
°° bardzo czuły mikrofon
• do 16 przypomnień głosowych np. o zażyciu leków

Nadzór bezpieczeństwa w domu
• wykrywanie zagrożeń takich jak dym, zalanie, tlenek
węgla (czad), gaz
• specjalny tryb pracy: nadzór pomieszczeń

System przyjazny użytkownikowi
• wyświetlanie czasu i daty
• duży wyświetlacz LCD
• możliwość współpracy z 29 nadajnikami lub w specjalnym
trybie z 255 pilotami
• aktualizacja oprogramowania systemowego

Specyfikacje:

• oprogramowanie HHCPC umożliwiające zdalne
programowanie i zarządzanie poprzez linię telefoniczną

Waga:
Wymiary:
Zasilanie:
Format raportu:
Kolor:
Rodzaj baterii:
Nadajniki:
Temperatura pracy:

Pełny nadzór nad systemem
• alerty o braku zasilania i słabej baterii centrali
• wydajne zasilanie awaryjne
• programowalny test okresowy

1.35kg
248 x 185 x 55mm
230VAC, 50 Hz / 9VAC, 700mA
Contact ID
biały
Ni-MH, 9.6V, 1.8Ah
możliwość zaprogramowania do 29
od 0º do 49ºC

• kontrola słabej baterii nadajników
•Siedziba główna Izrael Tel.: (+972-3) 645 6789 •Hiszpania Tel.: (+34-91)659 3120
•Hong Kong Tel.: (+852) 2157 7147 •Zjednoczone Królestwo Tel.: (+44-870) 730 0800
•Polska Tel.: (+48-22) 639 3436 •Republika Południowej Afryki Tel.: (+27) 84 577 8668
•Niemcy Tel.: (+49) 211 600 6960 •Skandynawia Tel.: (+47) 6758 9843
•USA Tel.: (+860) 243 0833

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę odwiedzić
stronę internetową: www.visonic.com.pl, www.visonic.com

i Amber są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Visonic Ltd. Inne nazwy
stanowią własność ich odnośnych właścicieli. Firma Visonic zastrzega sobie prawo do zmiany informacji lub
danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
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