
ALBIREO THUIS (VPN)

Uw cliënten langer zelfstandig thuis laten wonen? Albireo 
Thuis biedt de zekerheid van hulp in noodsituaties en is 
eenvoudig aan te sluiten in elke woning via de eigen
internetaansluiting van de cliënt. 

Met Albireo Thuis kunnen alle toepassingen van het 
Albireo concept ook in de thuissituatie worden ingezet. 
Albireo Thuis is speciaal voor zorginstellingen die haar 
werkgebied willen uitbreiden in de omgeving van de 
zorginstelling. De Albireo Thuis is aan te sluiten op het 
zorgalarmeringssysteem van de organisatie door middel 
van een internetverbinding. 

De alarmen kunnen zowel binnen als buiten de 
zorginstelling worden ontvangen op de Smartphone 
met de Smart Paging App.

Voor iedere toepassing zijn draadloze accessoires 
beschikbaar, die eenvoudig zijn aan te melden op de 
Albireo Thuis. Te denken valt aan een medaillonzender, 
uit-bed-stap detectie of valdetectie.

De Albireo Thuis wordt middels een VPN kastje 
aangesloten op de internet router van de cliënt in de 
meterkast. De Albireo werkt ook op Wi-Fi en is daardoor 
binnen het huis vrij te plaatsen en verplaatsen.

Door de actieve bewaking worden storingen in de 
apparatuur en de verbinding direct gesignaleerd. 

“                         ALBIREO THUIS (VPN)
Zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg bij u thuis”

Met Albireo Thuis is het voor zorginstellingen mogelijk het werkgebied uit te breiden in de wijk. 
Cliënten kunnen thuis blijven wonen en toch gebruik maken van intensieve zorg.

Full IP met encryptie
Eenvoudig aan te sluiten
Actieve monitoring met back-up
Intensieve zorg thuis 

Kenmerken



Van Breda BV
Mercuriusweg 19-21
6971 GV Brummen 
Tel. 0575-568100
Fax 0575-561615

Voor meer informatie:
www.vanbreda.nl

Voeding:   24VDC netadapter 

Energie verbruik:  7.2W

VPN:     Beveiligde verbinding (SLL)

Bandbreedtes:   Spraak: 180kbps (G.711)

Aansluitingen:   RJ45 ethernet

Audio:  Microfoon, 2W speaker

RF print:  Zender/ontvanger voor draadloze accessoires

Frequentie: 868.35 MHz

Indicatie: LED, achter elke toets

Afmetingen: 250 x 30 x 155 mm (B x H x D)

IP protocol met actieve bewaking

Ongelimiteerd aantal draadloze accessoires toepasbaar

Geïntegreerde akoestische detector (te activeren met een licentie)

Diverse domotica koppelingen mogelijk op contactbasis, digitaal of draadloos

Versleutelde verzending van data over openbare infrastructuur

Wilt u meer weten over de Albireo Thuis (VPN)? Vraag dan geheel vrijblijvend een demo bij ons aan!

Technische Specificaties

Eigenschappen

Ethernet

LAN

AC adapter

AC adapter

VPN BOX WIFI

Schematisch overzicht


