MX-IDT Locatiezender

Dwaaldetectie & Dwaalpreventie
VieDome biedt vele functies op het gebied van zorg, v
eiligheid en comfort. De locatiezender is onderdeel van
het dwaaldetectie functionaliteit in VieDome.
Op basis van locatiezenders kunnen alarmzenders de
locatie bepalen en kunnen acties ondernomen worden.
Wanneer een alarmzender binnen het bereik van een lokalisatiezender komt,
registreert hij dat en volgt de benodigde actie zoals alarmeren, melding registratie van lokatie sluiten van de deur of een melding aan een zorgverlener.
Op de IDT 129 kan een detectielus aangesloten worden. Dit Zodra de
dwaalzender binnen het detectiegebied van de lus komt wordt er actie ondernomen.
De lus kan in de vloer gegoten of in het deurkozijn gemaakt worden. Het stralingsbereik van de lus is ongeveer 2 meter.
Een Locatiezender kan ook een ingebouwde antenne bezitten Deze heeft een
detectiebereik van ongeveer 90 centimeter. Hij is daarmee uitermate geschikt
om in een deurkozijn te plaatsen wanneer een detectielus geen optie is.
Wanneer de cliënt de deur open wil doen, komt hij met zijn pols binnen het
detectiebereik en zal alarm gemaakt worden. Als de deur breder is dan 90
centimeter, of altijd open staat, bestaat het risico dat de dwaalzender van de
bewoner niet binnen het bereik komt, wanneer hij door de deur loopt.
Voor brede deuren of deuren die altijd openstaan is er een locatiezender met
2 losse antennes. Voor deze optie kan gekozen worden als er geen ruimte is
voor een lus en een de locatiezender niet genoeg detectiebereik biedt.Iedere
antenne heeft een bereik van 90 centimeter. Door er twee te combineren kan
dit dus verdubbeld worden.
In veel gevallen wordt bij een brede deur, of een deur die altijd open
staat of automatisch opent, aan de linker- en rechterkant van het kozijn een
antenne geplaatst.

Artikelnummer:
JEN-FC120

Antenne MX-IDT

JEN-FC120-V

Antenne vandaalbestendig

JEN-IDT124

Locatiezender met antenne

JEN-IDT124-V Locatiezender me antenne vandaalbestendig
JEN-IDT128

Locatiezender

JEN-IDT129

Locatiezender

De locatiezenders werken in combinatie met de MX-75D alarmzender met ID en positiebepaling.
Om het systeem te completeren is een IPUHF ontvanger noodzakelijk.

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

