Interactief Video Alarmsysteem

Zorg Starter Kit
Zien is geloven. Niet alleen vertrouwen, maar verifiëren. Een manier waarop iedereen
onafhankelijk kan blijven leven, waardig en met kwaliteit. Dit systeem bevat 2 sensoren:
een Activity Tracking Sensor welke activiteit zorgvuldig bijhoudt en een Medicatie
Tracking Sensor welke ervoor zorgt dat u het innemen van pillen niet vergeet. Of dit nu
vitaminen, supplementen of medicijnen zijn, deze sensor helpt u te herinneren dat u ze
nog in moet nemen. Ook bevat het systeem een Twist HD camera met 360 graden zicht
en een Paniek Knop voor in geval van nood.
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Netwerk Beveiliging
Creëert een gesloten netwerk
met geavanceerde
beveiligingsmaatregelen om
uw privacy te beschermen.

Gemotoriseerd
panoramisch zicht
Biedt u 360 graden zicht
dankzij het gemotoriseerde
draaisysteem.

24/7 Intelligente
Opnamen
De opname filtert
onveranderde scènes er
automatisch uit.

1-touch Alerts
Stuurt notificaties naar de
eigenaar en geautoriseerde
gebruikers na een enkele
aanraking.

1x Security Shuttle (OPU2)
1x Twist HD Camera
1x Paniek Knop
1x Activity Tracking Sensor
1x Medicatie Tracking Sensor
1x 16GB USB Stick

Nacht zicht
Sensoren zorgen voor
nauwkeurige videobeelden
van wie er komt en gaat.

Belangrijke Kenmerken

De Home 8 app werkt samen met de Activity Tracker en Medicatie Tracker om uw
dagelijkse activiteit bij te houden en om de ingenomen medicatie bij te houden.
• Draag uw Paniek Knop of leg hem op een plek waar u er gemakkelijk bij kunt bij een noodgeval
• De HD Twist camera voorziet u van 360 graden zicht en maakt het u gemakkelijk om een
dierbare tijdens een noodgeval te kunnen zien.
• Video-geïntegreerde meldingen in geval van nood.
•

Security Shuttle

Twist HD Camera

• Ingebouwde router met firewall • Video resolutie: 720p High
• Wi-Fi standaard: 2.4GHz
Definition (1280 x 720)
IEEE 802.11 b/g/n
• Frame rate: tot 30fps
• Wi-Fi draadloze beveiliging:
• Blikveld: 100°
proprietary WPA/WPA2 PSK
• Gemotoriseerde pan: 300°
• Draadloos en beveiliging:
• Video formaat: H.264
specificatie 433 MHz
• Wi-Fi standaard: 2.4GHz
• Invoer/uitvoer:
IEEE 802.11 b/g/n
-10/100 Ethernet poort
• Wi-Fi draadloze beveiliging:
-USB 2.0 poort
specificatie WPA/WPA2 PSK
• Intern geheugen: 4GB
• Opslag: Micro SD Kaart 32GB
• Ingebouwde sirene: 80dB
SDHC*
• Certificaat: FCC, CE, TELEC,
RoHS, REACH

Activity Tracking Sensoren
• Draadloos en beveiliging:
specificatie 433 MHz
• Draadloos bereik: 90 m in
lijn van zicht
• Batterij: CR2032 (vooraf geïnstalleerd)

Medicatie Tracking Sensoren
• Draadloos en beveiliging:
specificatie 433 MHz
• Draadloos bereik: 90 m in
lijn van zicht
• Batterij: CR2032
(vooraf geïnstalleerd)
Paniek Knop
• Draadloos en beveiliging:
specificatie 433 MHz
• Draadloos bereik: 90 m in
lijn van zicht
• Batterij: CR2032 (vooraf geïnstalleerd)
• 1-touch activatie

* FAT32-geformatteerde microSD kaart vereisd. Kaart niet inlusief.
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