VESTA MEDISCH ALARM

Het VESTA by CLIMAX draadloze systeem is een
compleet medisch alarm wat bijdraagt aan uw
veiligheid. Dit systeem is ontworpen voor senioren en
mensen met een beperking die zo veilig zelfstandig
kunnen wonen.
Het complete pakket bevat producten voor senioren,
mensen met een beperking, thuis beveiliging en
noodoproepen. Verder monitort het systeem zijn eigen
status, bewaakt het actief uw situatie en bied het
mogelijkheden om zorgverleners mee te laten kijken
wanneer u in nood bent.
VESTA by CLIMAX medische alarmen zijn een
betrouwbare partner en zorgen ervoor dat uw zonder
zorgen zelfstandig kunt blijven wonen.

1. MOBILE PRO: MEDISCH ALARM VOOR BINNEN EN
BUITEN MET ZEER NAUWKEURIGE LOCATIEBEPALING
Gebruikers kunnen eenvoudig gevonden worden met de
MOBILE PRO serie van VESTA by CLIMAX. De gebruikers en
hun verzorgers/familieleden krijgen toegang tot de positie
van de gebruikers middels een online platform en/of app “My
GPS Alert” van VESTA.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingebouwde microfoon en 3w luidspreker
Ingebouwde valdetectie
Twee-weg hands-free communicatie
Lokaal en op afstand programmeerbaar
Zeer nauwkeurige locatiebepaling met Wi-Fi en GPS technologie
Integratie van noodknoppen, kettingen en horloges met noodknop
Vooropgenomen audio boodschappen
Firmware update op afstand mogelijk
Noodknop met LED verlichting
Locatie zichtbaar via online platform en “My GPS Alert” app

OVERIGE EIGENSCHAPPEN
• Intelligent zorg systeem, combineert een medisch alarm met
locatiebepaling van de gebruiker.
• Nauwkeurig locatie bepaling met GPS, ook binnen te gebruiken via
Wi-Fi.
• Slimme val detectie ingebouwd, extra veiligheid voor de
gebruikers.
• Assistentie op afstand en locatie bepaling in één systeem,
bescherming en zekerheid voor gebruikers.
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HOE KUNNEN FAMILIELEDEN EN ZORGPERSONEEL MIJ VINDEN?

De locatieweergave is te bekijken via het
Climax online platform en via de “My GPS
Alert” app.

Locatieweergave op je mobiele telefoon
middels de app, e-mail of sms berichten.

VESTA-073 Mobile Mates-R15-BASE 5

VESTA-074 Mobile Mates-R15+Base-8-LTE

MOBILE MATES R18 BASE 5 INTELLIGENT ZORGOPROEPSYSTEEM

MOBILE MATES R18 BASE 8 INTELLIGENT ZORGOPROEPSYSTEEM
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Noodoproep via 4G
Ingebouwde microfoon en 3W speaker
Integratie mogelijk met draadloze apparaten
Audio boodschappen
Firmware update op afstand
GPS en Wi-Fi locatiebepaling
Valdetectie

VESTA-078
WTRS2

Noodoproep via 4G
Communicatie: IP en Analoog (PSTN)
Ingebouwde draadloze module
Bluetooth
Ingebouwde microfoon en 3W speaker
Integratie mogelijk met draadloze apparaten
Voicemail
Te koppelen aan diverse domotica systemen
Firmware update op afstand
GPS en Wi-Fi locatiebepaling
Valdetectie

VESTA-075
WTRZ

ACCESSOIRES

• Hals- en polszender van VESTA by CLIMAX

2. MX SERIE: MEDISCH- EN INBRAAKALARM
Met de VESTA by CLIMAX MX-serie verhoogt u uw veililgheid
zowel binnen als buiten het huis. De MX Series biedt uitgebreide
medische zorg, telezorg en efficiënte beveiligingsfuncties.
Het systeem kan geprogrammeerd worden als inbraakalarm
wanneer de gele knop wordt ingesteld als een beveiligingsknop.
Wanneer u terug thuis komt kunt u op de gele knop drukken
en zal het beveiligingssysteem uitgeschakeld worden. Hierna
zal het paneel weer functioneren als medisch alarm.
De MX-serie bevat verschillende telecare-technologieën,
hierdoor is een uitgebreid systeem tot stand gekomen. De
combinatie van de functieknoppen en de integratie met
maximaal 40 andere apparaten maken de MX-serie tot een
moderne serie welke zijn tijd ver vooruit is.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Communicatie mogelijk met centrale alarmapparatuur via: Contact ID
en BS protocol
• Alarm meldingen via PSTN (analoog) of GSM / 3G / 4G
• Handig 3 knoppen systeem
• Optionele inbraakbeveiligingsmodus
• Uitstekend draadloos bereik
• Krachtige 3W speaker voor 2-weg communicatie
• Mogelijkheden tot het opzetten van gesprekken met meerdere
personen
• Speaker en microfoonvolume regelbaar
• Uitgebreide functies voor verpleegkundig personeel om hulp te
verlenen.
• Alarm via spraakberichten bij vooraf ingestelde gebeurtenissen
• Max. 40 sensoren/externe apparaten aansluitbaar
• Ondersteunt diverse protocollen
• Diverse scenarios gecategoriseerd
• Firmware update op afstand uit te voeren
• EN50134 Klasse 2 gecertificeerd

Gele drukknop
(optioneel): In- en
uitschakelen
inbraakbe-veiliging

Rode
drukknop:
Noodknopl

Groene drukknop:
Reset inactiveits-timer

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

• Eenvoudig systeem met 3 drukknoppen: gebruiker kan hulp
inroepen door op de rode knop te drukken
• Optioneel kan het inbraakalarm geactiveerd worden via de gele knop
en is de groene knop om de inactiviteitstimer te resetten
• Multifunctionele gele drukknop, check-in/check-out, wisselen
tussen medisch alarm en beveilging
• Alarmmeldingen naar centrale apparatuur of meldkamer
• Tot 40 apparaten/componenten aan te sluiten, waaronder halsen polszender, rookmelder, bewegingsmelder, magneetcontact en
valdetector
• PIR bewegingsmelders monitoren inactiviteit in de ruimte
wanneer het systeem geprogrrammeerd is als medisch alarm.
Staat de inbraakbeveiligingsstand aan dan werken de melders als
inbraakdetectie
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Medisch- en
inbraakalarm

VESTA-078

Halszender

ACCESSOIRES

• Valdetector, hals- en polszender van VESTA
by CLIMAX

VESTA-071 MX-8
SMART CARE MX MEDISCH ALARM

VESTA-082

VESTA-081

VESTA-080

VESTA-079

WADC-1

WTRVS-15-FS

• Draadloze- en DECT module
• Draadloze frequentie: 433MHz / 869MHz
• Communicatie: Analoog (PSTN) of 4G
• Communicatie mogelijk met centrale alarmapparatuur via: Contact ID, Social en BS
protocol
• Attention Alarm Internet Protocol (SCAIP)
• Uitstekende draadloos bereik
• Twee- weg communicatie
• Spraakboodschappen
• Max. 100 sensoren/externe apparaten aansluitbaar
• Mogelijkheden tot het opzetten van gesprekken met meerdere personen
• Ook in te stellen als inbraakalarm
• Regelbaar microfoon- en speakervolume
• EN50134 Grade 2 gecertificeerd

FALL SENSOR

JLPD-F1

3. GX SERIE: GEAVANCEERD ZORGSYSTEEM MET CONTROLE DOOR STEM EN
AUTOMATISERINGS REGELS
De VESTA by CLIMAX GX serie is een uitgebreid medisch
alarm. Het systeem koppelt gezondheidsmonitoring en
alarmsituaties aan geprogrammeerde acties. Hierdoor
kunnen ouderen en hulpbehoevenden veilig zelfstandig
blijven wonen.
Het systeem is compatibel met andere medische apparaten
via Bluetooth en heeft diverse slimme alarmfuncties zoals,
spraakherkenning, inactiviteitsbewaking en stembesturing.
Daarnaast is het apparaat ook te koppelen aan domotica
apparatuur in de woning.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarm meldingen via IP of 4G
Ingebouwde draadloze- en DECT module
Protocol module opties: Zigbee, Z-Wave en Bluetooth
Meerdere communicatieprotocollen voor het communiceren met
centrale systemen en meldkamers
Compatibel met andere medische apparaten via Bluetooth
Stemherkenning
Voice over Internet Protocol (VoIP)
Uitstekend draadloos bereik
Ondersteunt de integratie van de medicijndispenser “Pivotell”
Compatiabel met domoticaprotocollen ZigBee or Z-Wave
Compatibel met Google Home en Amazon Alexa.
Alarm via spraakberichten bij vooraf ingestelde gebeurtenissen
Ondersteunt diverse programmeermethoden
Firmware update op afstand uit te voeren

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

• LCD display: weergave van de tijd, temperatuur, signaalsterkte en
defecten in de sensoren
• Bluetooth connectie met andere medische apparaten mogelijk:
sluit eenvoudig via Bluetooth een bloeddrukmeter, glucosemeter
of hartslagmeter aan en verzend de gegevens naar uw medisch
specialist.
• Smart home automatisering: apparaten met ZigBee, Z-Wave en/
of Bluetooth kunnen worden aangesloten om een slimmer en veiliger
huis te creeeren. Bijv. automatisch de verwarming bij laten komen
wanneer de temperatuur plots daalt of ‘s nachts automatisch de
lichten aan laten gaan in de gang om te voorkomen dat mensen
vallen.
• Stemherkenning: via stemherkenning kan het systeem geactiveerd
worden door vooraf ingestelde commando’s of sleutelwoorden.
• Locatiebepaling: combineer het systeem met de BRPD-1 Bluetooth
alarmknop. Deze kleine, draagbare knop geeft meldingen door welke
kunnen worden uitgelezen via de smartphone app.
• GPS locatiebepaling activeer het alarm middels de alarmknop.
Locatiebepaling werkt zowel binnen als buiten
• Beveiliging en inactiviteitsbewaking: het systeem ondersteunt
draadloze componenten zoals rookmelders, CO melders,
inbraakmelders en magneetcontacten. De inbraakmelders kunnen
ook gebruikt worden voor de inactiviteitsbewaking.

VESTA-069 GX-3-CAT1

VESTA-083 GX-8-CAT1

GX-CUBIC3 MEDISCH ALARM

GX-8 MEDISCH ALARM

•
•
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•
•
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•
•
•

Draadloze module
Draadloze frequenties: F1 869MHz / F1 919MHz
Protocollen: Zigbee, Z-Wave / Zigbee, Bluetooth® / Z-Wave en Bluetooth®
Compitabel met externe medische apparaten via Bluetooth
Smart home automatisering
Stemherkenning
Locatiebepaling
Pivotell® Advance Automatische Medicijn dispenser
Voice over Internet Protocol (VoIP)
Visuele controle en verificatie mogelijkheden
Inactiviteitsmonitorin
Color lighting functie
Winner of the German INNOvation Award of Excellence 2019

VESTA-070 GX-1-CUBIC2-EX-ZB
GX-1 MEDISCH ALARM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draadloze module
Frequenties: RF: F1 869MHz / F1 433MHz / F1 919MHz
Zigbee protocol
Smart home automatisering
Stemherkenning
Locatiebepaling
Pivotell® Advance Automatische Medicijn dispenser
Voice over Internet Protocol (VoIP)
Visuele controle en verificatie mogelijkheden
Inactiviteitsmonitorin
Color lighting functie
Winner of the German INNOvation Award of Excellence 2019

Draadloze- en DECT module
Draadloze frequenties: F1 869MHz / F1 919MHz
Protocollen: Zigbee, Z-Wave / Zigbee, Bluetooth® / Z-Wave en Bluetooth®
Compitabel met externe medische apparaten via Bluetooth
Smart home automatisering
Stemherkenning
Locatiebepaling
Pivotell® Advance Automatische Medicijn dispenser
Voice over Internet Protocol (VoIP)
Visuele controle en verificatie mogelijkheden
Inactiviteitsmonitorin
Color lighting functie
Winner of the German INNOvation Award of Excellence 2019
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Neem voor meer informatie contact op met onze accountmanagers.

www.bydemes.com

