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Villkor och garantier
Samtliga tillbehör är vid leverans utprovade och testade för att
fungera tillsammans med FACI kallelsesignalsystem. Ingen fast
installation eller programmering behövs, ej heller adapters o dylikt.
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Villkor:
Garanti:
Leveranstid:
Leveransvillkor:
Mervärdeskatt:
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För material och fabrikationsfel 1 år.
Enligt senare överenskommelse.
Fritt Sundsvall.
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.
30 dagar netto.
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Egna noteringar
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IR-sändare
IR-sändare FG2150
Används av vårdtagare för att aktivera
kallelsesignal/anrop. Vid låg batterispänning i sändaren blinkar röd indikering i
anropsapparat utrustad med IR-mottagare.
Driftstid batteri: 1 år* vid 20 tryck/dag.
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 21, 33 mAh.

HxBxD: 57x36x14 mm Vikt: 38 gram
IR-sändare FG2180
Används av personal för att aktivera
hjälpsignal. Vid låg batterispänning i
sändaren blinkar röd indikering i
anropsapparat utrustad med IR-mottagare.
Driftstid batteri: 1 år* vid 20 tryck/dag.
1 st. batteri 12 V Alkaline MN 21, 33 mAh.
HxBxD: 57x36x14 mm Vikt: 38 gram
Batteri till trådlös IR-sändare
Passar till FG 2150 samt FG 2180.
Alkaline 12V, typ 23AE
20% rabatt vid köp av 1 st förpackning
(50st)
Skruvmejsel PZ1 80mm
Skruvmejsel T10
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* Värdena avser färska batterier, då batterier som lagrats länge får en
viss självurladdning.
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IR-sändare tillbehör
Halsband
Mjukt halsband med snabblåsning av
plast. Klämman längst ner fästs enkelt i
en av öglorna på IR-sändaren. Inga direkta
kontaktytor med metall vilket minimerar
risk för allergiutslag. (IR-sändare ingår ej.)
Armband till IR-sändare
(svartmelerat - elastiskt)
Plastdetaljer, ingen risk för allergiutslag.
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Snabbguide personalsamtal & dörröppning
Personalsamtal
Man kan upprätta ett samtal mellan två
närvaromarkerade rumspaneler. Genom att
hålla närvaroknappen (grön) intryckt visas
samtliga närvaromarkerade rumspaneler i
displayen. (om flera närvaromarkeringar
finns visas de rullande i displayen).
När det önskade rumsnumret visas trycks
talknappen (vit) in och samtalet kopplas
upp. (Vid lyssning släpps knappen och vid tal
hålls den inne.)
Kort tryck på närvaroknappen avslutar samtalet. Önskas ny närvaromarkering efter samtal aktiveras närvaroknappen igen och grön
lampa tänds.

Handikappanpassad hållare för
IR-sändare
Halsband med snabblåsning av plast.
(IR-sändare ingår ej).
HxBxD: 90x58x25 mm
Bälteshållare till IR-sändare FG2180
Clips för möjlighet att bära IR-sändaren
fäst i klädesplagg.
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Dörröppning
Ett anrop från en porttelefon visas också i
närvaromarkerade rumspaneler och kan
besvaras med hjälp av talknappen. (Vid
lyssning släpps knappen och vid tal hålls
den intryckt.)
Öppning av dörren sker genom ett kort tryck på närvaroknappen
samtidigt som talknappen hålls intryckt.
Kort tryck på närvaroknappen avslutar samtalet. Önskas ny närvaromarkering efter samtal aktiveras närvaroknappen igen och grön
lampa tänds.
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Rumspanel FG 3002 (med tal)

Elteknik Svenska AB

Trampmattor
Svart sladdansluten trampmatta
Plastutförande, ej glidskyddad undersida.
4 meter anslutningssladd.
BxD: 720x390 mm

Trådlös trampmatta
- med glidskyddad undersida
Textilt utförande - ljus färg, inre matta kan
tas ur fodral. Fodral kan tvättas –
handtvätt rekommenderas.
i

Grön tryckknapp används av personal för att utföra närvaromarkering, återställning samt för information om övriga
närvaromarkerade rum. I tryckknapp finns grön lysdiod
vilken aktiveras vid närvaromarkering.

i

Vit tryckknapp för talstyrning, innebär att ”
uppringande”
håller inne knapp vid eget tal, släpper knapp för att lyssna. I
tryckknapp finns gul lysdiod vilken indikerar aktiv mikrofon.

i

Röd display vilken aktiveras först när närvaromarkering
skett. Visar övriga aktiverade och ej kvitterade signaler/
larm. Flera samtidiga signaler/larm visas rullande.

i

Tongivare vilken aktiveras när närvaromarkering skett,
ljuder med olika karaktär beroende på typ av signal/larm
som aktiverats.

i

Mikrofon samt högtalare
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Integrerad IR-sändare FG 2150, vid låg
batterispänning i sändaren blinkar röd
indikering i anropsapparat utrustad med
IR-mottagare.
BxD: 800x450 mm
Överdrag (textil) till trampmatta
Invändig trampmatta respektive IRsändare ingår ej.
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Rörelselarm

Snabbguide utomhuslarm
Trådlöst mobilt rörelselarm
Strömbrytare för av/på.
Vid detektering genereras kallelsesignal/
anrop via integrerad IR-sändare FG 2150.
Vid låg batterispänning i sändaren blinkar
röd indikering i anropsapparat utrustad
med IR-mottagare. Innehåller även
alkaline batteri 9V, typ 6LR61.
HxBxD: 130x90x55 mm
Batteri till trådlöst mobilt rörelselarm
Alkaline batteri 9V, typ 6LR61.

Trådlöst chip för installerad larmslinga
Chip, FA7130, för skor. Aktiverar larm då
vårdtagaren korsar en installerad
larmslinga. Används vanligen vid trappor,
hissar, in–och utpassager.
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Så fungerar det!
Signalmottagaren är utrustad med FACI-kabel som ansluts i närbelägen anropsapparat, precis som övriga trådbundna enheter. Väl
ansluten till anropsapparaten är signalmottagaren strömförsörjd.
Inga batterier är alltså nödvändiga. Signalmottagaren kan nu uppfatta larm som skickas via radiosignal från inprogrammerade larmklockor. Obs! att det är specifika larmklockor för utomhuslarm.

Programmering av fler larmklockor
Öppna signalmottagaren genom att skruva ur skruven som finns på
enhetens framsida. Anslut signalmottagaren i ett FACI-uttag.
Tryck 1 gång på den larmklocka som du vill logga in.
Tryck därefter 1 gång på den röda knappen märkt X inne i signalmottagaren. Lysdiod 1 i signalmottagaren blinkar nu snabbt.
Inprogrammeringen lyckas då alla fyra lysdioder i signalmottagaren
hastigt blinkar till och larmklockan tystnar.
Om inprogrammeringen misslyckas, släcks lysdiod 1 i signalmottagaren automatiskt efter 10 sekunder. Försök då igen.
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Sänglarm

Utomhuslarm
Larm för utomhusbruk - paket
Utomhuslarm för användning i FACItrygghetssystem. Kommunikation mellan
larmklocka och signalmottagare sker via
radiosignal. Möjlighet finns att ansluta fler
larmklockor till samma signalmottagare.
Vid köp av paket är larmklockan
inprogrammerad. Bara att ansluta
signalmottagaren i FACI anropsapparat
och utomhuslarmet är klar för
användning.
Paketet innehåller:
1st signalmottagare
1st larmklocka

Larmklocka för utomhusbruk, RC-87
Larmklocka för vårdtagare för
utomhusbruk. Larm sker via radiosignal
som mottas av ansluten signalmottagare.
Kan bäras runt handleden eller runt
halsen med medföljande halsband.
Larmklocka måste programmeras in mot
signalmottagare för att fungera.
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Bäddlarm
Larmar personal då vårdtagaren lämnar
sin bädd. Utrustningen består av:
1st Bäddlarmsenhet
1st Bäddmatta (mjuk) 720 x 560 mm
1st Väggfäste (skruvas)
Bäddmattan placeras under madrass.
Genererar kallelsesignal / anrop då
belastning varit frånvarande i mer än 3
sekunder.
Enkel att använda och handha. Inga
manuella inställningsmöjligheter.
Ca 2 meter anslutningskabel till
larmenheten som fästs på väggen.
Batteridrift för att minimera antalet
anslutningskablar.
Tillbehör bäddlarm
Bäddmatta 720 x 560mm (förbrukningsdetalj 6 månader)
Stolsmatta 330 x 260mm (förbrukningsdetalj 12 månader)
Väggfäste (skruvas)
Universalfäste/stolsfäste (självhäftande kardborre)
Batteri 9V, typ 6LF/6LR
Anslutningskabel för FACI - batteri då ej nödvändigt.
Anslutningskabel för anslutning mot övriga fabrikat.
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Tryckknappar och övriga tillbehör
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Anropsapparat FG 2142

Sladdtryckknapp FG 2064.3
3 meter anslutningssladd.
Används av vårdtagare för att aktivera
kallelsesignal/anrop. Ledljus aktiveras vid
inkoppling. Vid kallelsesignal/anrop
indikerar lysdioden starkare.

Body-button
Sladdansluten tryckknapp. Kräver
minimal kraft för att generera
kallelsesignal/anrop.
2 meter anslutningssladd.

i

Röd signaltryckknapp vilken används för anrop från
vårdtagare. Används även av personal för att utlösa
nödsignal om närvaromarkering är gjord (två tryck).

i

Vid anrop från IR-sändare med låg batterispänning ges
indikering med blinkande lysdiod i signaltryckknapp.

i

Cirkelformat uttag (8 pol mini DIN) för anslutning av
sladdtryckknapp, trådansluten trampmatta etc.

i

Rektangulär IR-mottagare för mottagning av signal från
IR-sändare.

Diameter: 115 mm

Röstlarm
Inkopplas till anropsapparat, ger
automatiskt larm vid muntligt anrop från
vårdtagare.
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