Een goede zustercommunicatie was nog nooit zo snel te realiseren.
Nog niet eerder waren uitgebreide
zorgfuncties in een handzaam
systeem samengevoegd.
In plaats van verschillende losse
oplossingen voegt Innocom alle
veel gevraagde functies samen in
één handzame oplossing.
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Alle aandacht voor zekerheid.
Elke oproep moet geaccepteerd
worden, alle roepen en acceptaties
van de oproepen worden gelogd.
Bij elke melding verschijnt de
batterijstatus van de draadloze
sensor in het display van de
Buzz pager. De batterij in elke
sensor is krachtig genoeg voor
2-4 jaar probleemloos gebruik.
Het samenstellen, instellen
en plaatsen van een Cair
systeem vraagt geen bijzondere
vaardigheden of gereedschap.
Een goede zustercommunicatie
was nog nooit zo eenvoudig en
snel te realiseren.
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Cair: Krachtig (zuster)oproepsysteem voor kleine locaties
Het Cair systeem voldoet aan alle
voorwaarden van een eenvoudig
systeem. Het is draadloos,
het maken en aanpassen van
instellingen is eenvoudig zelf
uit te voeren en installeren is zo
gepiept.
Het ruime assortiment aan
sensoren kan snel en makkelijk
gekoppeld worden aan één
of meerdere Buzz pagers en
daarmee beschikt u over een
compleet oproepsysteem.
De Buzz pager kan piepen,
trillen en/of lichtflits geven als
een sensor actief is. Maar liefst
150 sensoren kunnen worden
aangesloten. U geeft zelf elke
sensor een omschrijving naar
wens. Wel zo duidelijk voor
iedereen.

De Buzz pager herhaalt de
oproep tot je hem accepteert en
laat zien wat er nog openstaat.
Niets zal u ontgaan. Terugkijken
kan ook. De laatste 1000
oproepen worden bewaard met
daarbij de tijd van elke oproep en
wanneer deze is aangenomen.
Sensoren zijn heel eenvoudig
te plaatsen. Met een plakstrip,
schroeven of met een
magneethouder. Binnen een
reikwijdte van 30 tot 40 meter
werkt dit systeem prima in een
gebouw met 1 of 2 etages.
Met repeaters kan de reikwijdte
heel gemakkelijk 2 tot 3 keer zo
groot gemaakt worden.

De Buzz pager kan per sensor
onderscheid maken of het altijd
reageert op een oproep, of enkel
in de avond/nacht. Dus overdag
geen onnodige oproepen
van sensoren die alleen in de
avond en nacht aandacht nodig
hebben.

De Buzz pager heeft een
veldsterkte meter ingebouwd
waarmee u zelf kunt testen of
de reikwijdte voldoende is of
dat er nog een repeater nodig is.
Het Cair systeem is uitermate
geschikt voor kleinschalige
zorglocaties en ook voor
afdelingen waar al dan niet
tijdelijk, extra aandacht nodig is
voor één of meer cliënten.
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