ELPAS Dwaal detectiesysteem
Comfort en veiligheid

VieDome biedt vele functies op het gebied van zorg,
veiligheid en comfort . Het Elpas dwaal detectiesysteem is geschikt voor het beveiligen van een
leefcirkel en kan gemakkelijk gekoppeld worden aan
het VieDome platform.

Het Elpas dwaal detectiesysteem is ontworpen om dwaal gedrag te detecteren. Zo kan men de deuren aan
de rand van een leefgebied automatisch te vergrendelen indien bepaalde personen/patiënten in de nabijheid
van deze deur komen. Tevens kan een melding gegeven worden naar de zorgcentrale of naar de pager of
DECT telefoon van de zorgverlener als een bewoner aan de rand van zijn leefgebied komt. Ook andere doorkoppelingen zijn mogelijk via het VieDome platform.
De personen/patiënten worden voorzien van een Elpas actieve tag. Zodra de Elpas actieve tag in het Laag Frequent (125KHz) veld terecht komt, zal de actieve tag RF informatie sturen naar de RF reader in de Elpas controller.
De controller reageert hierop door een relaiscontact te activeren en daardoor een signaal afgeven aan het VieDome systeem of de deur te vergrendelen. Het relaiscontact zal
15 seconden bekrachtigd blijven nadat de actieve tag uit het LF veld verdwijnt.
Het relaiscontact kan overbrugd worden door een simpele drukknop of een PIN-code in te toetsen op het bijgeleverde CL-8A toetsenbord.
De RF ontvanger kan tevens een signaal ontvangen van een optionele personeelstag (knop ingedrukt) waardoor een tweede relaiscontact gedurende 30 seconden wordt bekrachtigd. Dit tweede relaiscontact zal het
eerste relaiscontact tijdelijk overbruggen en zodoende de deur weer ontgrendelen, zodat de patiënt/persoon
onder begeleiding naar buiten kan.
Het Elpas systeem kan ook functioneren als “hands-free” toegangscontrole voor situaties waar toegangsverlening nodig is zonder de noodzaak van een pas te presenteren of een PIN-code in te toetsen. Het Elpas systeem kan ook op een netwerk aangesloten worden om meerdere deuren te beheren de VieDome software.

ELPAS-DOOR-KIT

Elpas dwaaldetectie systeem
Het Elpas one-door dwaal detectiesysteem wordt geleverd inclusief controller, RF ontvanger, LF exciter,
voeding, CL-8A codeslot, magneetcontact, 1 stuks Elpas actieve tag en de benodigde aansluitkabels en
reserve polsbanden.

5-WTA00433-B

Elpas actieve patiënt tag

6-WTA90010

Polsband met gesp (set van 5)

5-PB063011

Disposeable polsband voor eenmalig gebruik (set van 50)

5-PBA00433-1

Elpas actieve indentiteitspas (zuster)

5-PBA9002

Elpas openfront kaarthouder

5-PBA90004

Personeel identificatiekaart hoes

Patiënt tag met alarmknop

Patiënt tag zonder alarmknop

Zuster tag zonder alarmknop

Patiënt tag met beveiligde polsband

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mextal behoudt zich het recht voor de configuratie te wijzigen.

