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Zekerheid in zorgcommunicatie

• Product sheet •

ALBIREO® WI-FI
Product:
ALBIREO WI-FI
Kenmerken: Geschikt voor alle Wi-Fi
		netwerken
		
Eenvoudig aan te sluiten
		Actieve bewaking
		Volledig betrouwbaar
		Kostenbesparend
De Albireo is een zorgcommunicatie unit met een
kwalitatief hoogwaardige spreek-/luister verbinding en is
eenvoudig aan te sluiten in de woning van uw cliënten.
Door gebruik te maken van een Wi-Fi netwerk als drager
voor de alarmering en communicatie is het aanbrengen
van een IP infrastructuur overbodig.
De uitstekende spreek-/luisterverbinding op afstand
vergroot het persoonlijke contact tussen het
verzorgend personeel en uw cliënten. De mogelijkheid
voor de verzorging om actief in te luisteren in de woning
om te horen of alles goed gaat, geeft beide partijen rust
en zekerheid.

“

ALBIREO WI-FI

Draadloze alarmering voor
de beste zorg”

Heeft u cliënten die niet in staat zijn om zelf bewust een
oproep te maken, dan biedt een eenvoudige uitbreiding
met akoestische detectie uitkomst. Bij geluiden
veroorzaakt door uitzonderlijk en onrustig gedrag wordt
de zorgverlener automatisch gewaarschuwd en kan snel
hulp geboden worden. Daarnaast kunt u ook
uitbreiden met een terugluister licentie waarbij het
mogelijk is terug te luisteren na een alarm en zo te
analyseren waarom er alarm is gemaakt. Aansluitend op
de (tijdelijke) persoonlijke behoeften van de cliënt zijn
diverse accessoires zoals bewegingsmelders, medaillonzenders of rookmelders aan te sluiten.
Alle Wi-Fi componenten worden bewaakt door een
heartbeat principe die de werking van alle relevante
systeemonderdelen bewaakt, een betrouwbaar Wi-Fi
netwerk vormt de basis van een alles omvattende
oplossing waarbij veiligheid gegarandeerd is.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voeding:
Verbruik:
Ingangen:
Uitgangen:
Aansluiting:
Audio:		
RF print:		
Frequentie:
Indicatie:
Afmetingen:

Centraal via bestaande bekabeling of decentraal via een 24VDC netadapter
Maximaal 7.2W
2 ingangen, in rust 0V, actief +24V
2 uitgangen, actief transistor geschakeld naar GND
RJ45 aansluiting voor bedrade accessoires
Microfoon, 2W speaker
Ontvanger voor draadloze accessoires
868.35 MHz
LED, achter elke toets
190 x 130 x 42,7 mm (B x H x D)

Functies
• Wi-Fi protocol met actieve bewaking.
• Ongelimiteerd aantal draadloze accessoires toepasbaar.
• Geïntegreerde akoestische detector (te activeren middels een licentie).
• Mogelijkheid voor terugluisteren (te activeren middels een licentie).
• Vrij programmeerbare toetsen voor bijvoorbeeld zonweringbediening of deurcommunicatie.
• Diverse domotica koppelingen mogelijk: op contactbasis, digitaal of draadloos.
• Profielbeheer via een overzichtelijke software tool (optie).
I/O kaart
Met de optionele I/O kaart kunnen de standaard aansluitingen worden uitgebreid.
Ingangen:
4 galvanisch gescheiden ingangen, in rust 0V, actief 5 – 30 VDC
Uitgangen:
4 relais uitgangen, in rust 0V, actief 5 – 30 VDC
Aansluitingen: 2 x 10-voudig klemmenblok voor relaisuitgangen
		
2 x 8-voudig klemmenblok voor opto ingangen
		
3-voudig klemmenblok voor externe voeding

Wilt u meer weten over de Albireo WI-FI? Vraag dan geheel vrijblijvend een demo bij ons aan!
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