TURVAPUHELIMEN LISÄLAITTEET

TEE KODISTASI TURVALLINEN !
Tilaukset ja lisätietoa monipuolisista
vaihtoehdoista asiakaspalvelustamme
numerosta: 010 4088 117 tai sähköpostitse
turvapuhelin@esperi.fi

Turvapuhelin
Turvaa asumisen omassa
kodissa mahdollisimman pitkään

Kaatumishälytin
Hälyttää automaattisesti
jos käyttäjä ei itse pysty
hälytystä tekemään.

Lisäranneke
Turvapuhelimeen voidaan
liittää useita rannekkeita
Liikeilmaisin
Tunnistaa liikkeen
huoneessa

Savu/Palovaroitin
Havaitsee huoneilmassa
olevat savukaasut. Antaa
terävän hälytysäänen ja
hälyttää turvapuhelimella

Ovihälytin
Hälyttää oven
avaamisesta
Hellavahti
Katkaisee
automaattisesti
sähkövirran päälle
unohtuneesta liedestä

Kameravalvonta
Hälytystilanteessa
muodostuu myös
kuvayhteys

Muistuttava lääkeautomaatti
Muistuttaa oikea-aikaisesta
lääkkeenotosta sekä estää
lääkkeiden väärinkäytön.
Hälyttää turvapuhelimen
kautta, jos lääke jää ottamatta
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TURVAPUHELIMEN LISÄLAITTEET

TEE KODISTASI TURVALLINEN !
Tilaukset ja lisätietoja monipuolisista
lisälaitevaihtoehdoista asiakaspalvelustamme
numerosta: 010 4088 117
Turvapuhelin (mallit lanka- ja
gsm-verkkoon)
Turvaa asumisen omassa kodissa
mahdollisimman pitkään.
Turvapuhelimen mukana on yksi
ranneke. Turvapuhelimeen liitetään
langattomasti kaikki lisälaitteet.

Kuvayhteys/Kameravalvonta

Hinta: lankapuhelinverkkoon
10,00 €/kk
gsm-verkkoon 15,50€/kk

Hinta: Pyydä tarjous

Lisäranneke/riipus
Hälytyspainike rannekkeena
tai riipuksena.
Turvapuhelimeen voidaan
liittää useita rannekkeita.
Painettaessa hälytysnappia
merkkivalo syttyy, kun hälytys
on mennyt vastaanottajalle.
Vesitiivis.

Ovihälytin
Hälyttää oven
avaamisesta.
Hälytyksen ohitus- ja
ajastusmahdollisuus.

Hinta: 7,90€/kk
Savu/Palovaroitin
Havaitsee huoneilmassa olevat
savukaasut. Antaa terävän
hälytysäänen ja hälyttää apua
automaattisesti turvapuhelimen
kautta.
PALOVAROITIN PAKOLLINEN
JOKAISTA 60 m2 KOHTI
Hinta: 9,00€/kk
Hellavahti
Katkaisee automaattisesti
sähkövirran päälle unohtuneesta liedestä, hälyttää
paikallisesti asunnossa sekä
tekee hälytyksen
turvapuhelimen kautta. Vaatii
asennukseen sähkömiehen.

Turvapuhelimeen ja PClaitteistoon kytketyn kameran
avulla muodostuu hälytystilanteessa puhe- ja kuvayhteys
hälytysnappia painamalla.

Hinta: 9,00€/kk

Kaatumishälytin
Hälyttää automaattisesti, jos
käyttäjä ei itse pysty
hälytystä tekemään esim.
käyttäjän loukattua itseään
kaatuessa
Hinta: 13,67€/kk

Liikeilmaisin
Tunnistaa liikkeen
huoneessa tai käytävällä
esim. kun henkilö poistuu
turvalliselta alueelta.
Hinta: 16,19€/kk

Hinta: 19,40€/kk

Vuodevahti
Hälyttää apua vuoteesta
poistumisen tai putoamisen
yhteydessä. Hälytysviive
määriteltävissä
Hinta: 15,00 €/kk

Muistuttava
lääkeautomaatti
Muistuttaa oikea-aikaisesta
lääkkeenotosta sekä estää
lääkkeiden väärinkäytön.
Hälyttää turvapuhelimella
jos lääke jää ottamatta
Hinta: 22,50€/kk

Hinnat ovat voimassa 1.1.2013 alkaen.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

