
VIEC0003 Draadloze uitbedmelder Optiscan 
Comfort en veiligheid  

VieDome biedt vele functies op het gebied van 
zorg, veiligheid en comfort . De VIEC0003 is een 
betrouwbare draadloze uitbedmelder. Uitermate 
geschikt voor beveiliging en alarmering. 

 Draadloze randapparatuur voor de VieConnector of voor ge-
bruik met een ontvanger 
 
De draadloze apparatuur die behoort bij de VieConnector is zeer veel-
zijdig en is de meest toegepaste lijn aan draadloze producten in de 
markt. De VieConnector 868MHz randapparaten maken gebruik van 
een gecontroleerde verbinding met een draadloze ontvanger of Vie-
Connector.  
 
De randapparatuur werkt met een 24 bits digitale vaste fabriekscode 
met meer dan 16 miljoen mogelijke combinaties. Alle randapparatuur 
is uitgevoerd met anti-collision (anti-botsing) technologie om ont-
vangst te garanderen. Gecombineerd met lithium batterijen 

(standaard bijgeleverd) is een goede signaaloverdracht gegarandeerd. 
 
De VIEC7103 is een detector is een flexibel verplaatsbare unit die na detectie een draadloos signaal 
verstuurd naar de VieConnector of een ontvanger. De Optiscan is ontwikkeld voor de bewaking van 
patiënten die uit bed stappen. De detector zorgt voor een gordijnvormig detectieveld op de grond 
naast het bed. Zodra er beweging wordt waargenomen in het detectieveld van de Optiscan, zal een 
signaal verstuurd worden.  
 
De Optiscan is batterij gevoed en wordt geleverd compleet met voetsteun om zodoende overal toe-
gepast te kunnen worden. De lithium batterij heeft een gemiddelde levensduur van 2-3 jaar. 



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

Technische specificaties: 
Bereik:    7 x 7m, openingshoek 90° 
Pulsteller:    1, 3 of 5 pulsen 
Voedingsspanning:  3,6VDC lithium batterij (art. nr. 003907) 
Stroomverbruik:  15uA stand-by, 9,5mA in alarm 
Frequentie:   868,95MHz 
Codering:    vaste fabriekscode 24 bits 
Alarmmelding:   na alarmmelding 15 seconden blokkering voor batterij besparing 
Tampermelding:  direct een alarmmelding versturen bij opening van de behuizing 
Looptestindicator:  LED 
Werktemperatuur:  -10°C tot 50°C 
Afmetingen:   60 x 104 x 32mm 
Montage:    Geleverd inclusief steun 
  


