SOLUÇÕES DE
TELEASSISTÊNCIA

O sistema de teleassistência VESTA by CLIMAX é
uma solução de alarme médico tudo-em-um para
bem-estar e segurança pessoal, concebido para que
os idosos sejam mantidos seguros e independente
em casa ou ao ar livre. A gama completa de soluções
inclui atenção para os idosos, segurança no lar,
supervisão de emergência, gestão do consumo de
energia, monitorização do estilo de vida, automação
do domicílio e supervisão por veriﬁcação visual.
As soluções de teleassistência VESTA by CLIMAX
são o companheiro de maior conﬁança, e permitem
viver sob protecção e levar um estilo de vida sem
preocupações.

1. MOBILE PRO: SISTEMA DE ALARME MÉDICO INTERIOR E EM
MOVIMENTO COM SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE ALTA PRECISÃO
As pessoas mais velhas podem ser geolocadas em qualquer
lugar com a gama MOBILE PRO da VESTA by CLIMAX. Os
utilizadores e seus cuidadores podem aceder à informação
posicional através da plataforma online e aplicação “My GPS
Alert” da VESTA by CLIMAX, proporcionando maior conforto e
tranquilidade.

BENEFÍCIOS GERAIS
■ Microfone de alta sensibilidade incorporado e alto-falante potente
de 3W
■ Detecção de quedas incorporada
■ Comunicações bidireccionais mãos-livres
■ Programação remota e local
■ Maior precisão de localização com as tecnologias GPS e Wi-Fi
■ Integração de pingentes de emergência e transmissores de pulso
■ Mensagem de voz pré-gravada
■ Atualização remota de ﬁrmware
■ Botão de ajuda grande com luz de fundo LED
■ Coordenadas de localização na plataforma online e na aplicação “My
GPS Alert”

DETALHES
■ Sistema melhorado de cuidado inteligente, combinando um
sistema de alarme médico e um localizador PERS (4G/LTE)
■ Localização altamente precisa do localizador GPS, especialmente
em interiores, graças à localização Wi-Fi e à tecnologia A-GPS
■ Incorporação de sensor inteligente de queda, melhorando a
resposta médica de emergência
■ Capacidades de teleassistência e rastreamento de localização
GPS, todos em um, proporcionando proteção às pessoas idosas
dentro e fora de casa
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COMO O PESSOAL DE ASSISTÊNCIA E OS FAMILIARES PODEM LOCALIZÁ-LO?

A informação de posicionamento está
disponível na plataforma online de Climax e na
aplicação “My GPS Alert”.

Através da aplicação, e-mails ou mensagens
SMS, os smartphones podem ser utilizados
para visualizar a informação de localização do
utilizador.

VESTA-073 Mobile Mates-R15-BASE 5

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

SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE MOBILE MATES R18 BASE 5

SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE MOBILE MATES R18 BASE 8
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Comunicação de emergência através da LTE
Microfone de alta sensibilidade incorporado e alto-falante potente de 3W
Cobertura fácil de usar para a ranhura do localizador GPS
Integração de dispositivos RF
Mensagens de voz
Atualização remota do ﬁrmware
Tecnologias de localização GPS e WiFi
Detecção de quedas

VESTA-078
WTRS2

Comunicação de emergência através da LTE
Comunicação: IP (Ethernet), PSTN
Módulo incorporado: RF, Bluetooth
Microfone de alta sensibilidade incorporado e alto-falante potente de 3W
Cobertura fácil de usar para a ranhura do localizador GPS
Integração de dispositivos RF
Mensagem de voz
Capacidade de domótica
Atualização remota do ﬁ rmware
Tecnologias de localização GPS e WiFi
Detecção de quedas

VESTA-075
WTRZ

COMPATIBILIDADE
■ Compatível com pingentes ou pulseiras de
emergência ou alarme de pânico da VESTA
by CLIMAX

2. SÉRIE MX: ALARME MÉDICO E DE INTRUSÃO

Com a série MX da VESTA by CLIMAX, irá aumentar a sua
tranquilidade, tanto dentro como fora de casa, fornecendo
cuidados médicos abrangentes e teleassistência, e
características de segurança eﬁcientes.
O sistema pode servir como alarme de intrusão quando o
botão amarelo é programado como botão de segurança,
protegendo a sua casa e propriedade quando está fora.
Quando regressar à casa, pode pressionar o botão amarelo e
o botão pendente para desarmar o sistema de segurança, e o
painel voltará a um alarme médico.
A série MX incorpora várias tecnologias de teleassistência
de última geração, tornando o sistema ﬂexível e versátil. A
combinação de botões e a adição de até 40 dispositivos coloca
a série MX bem à frente dos alarmes médicos tradicionais.

BENEFÍCIOS GERAIS
■ Comunicação com as estações centrais: Contact ID e protocolo BS
■ Relatórios de alarme via PSTN ou GSM / 3G / LTE
■ Design fácil de usar com três botões
■ Funciona como um sistema de alarme de intrusão
■ Gama de RF de classe mundial, alta sensibilidade e desempenho
■ Alto-falante potente de 3W para uma função bidireccional
■ Possibilidade de criar um sistema de intercomunicação de emergência
multipartidária
■ Alto-falante e volume do microfone ajustável
■ Função de ajuda abrangente / chegada de enfermeiros para oferecer
assistência em quatro cenários possíveis
■ A função de alerta de voz alerta o utilizador para os eventos
designados
■ Podem ser integrados no sistema até 40 sensores/dispositivos
■ Admite múltiplos métodos de programação
■ Filtros de eventos de acordo com as categorias
■ Capacidades de atualização remota do ﬁrmware
■ Certiﬁcação EN50134 Classe II
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DETALHES
■ Três botões fáceis de usar: o utilizador pode pedir ajuda de
emergência pressionando o botão vermelho, armar ou desarmar o
alarme de intrusão com o botão amarelo e reiniciar o temporizador de
inatividade pressionando o botão verde
■ Botão amarelo multifuncional e programável como botão
de inatividade, check-in ou check-out, armado ou em casa, de
emergência ou segurança, de acordo com as necessidades do
utilizador. Este design ﬂexível permite-lhe utilizar o botão amarelo para
ligar/desligar o temporizador de inatividade, fazer uma chamada que
não seja emergência, ou armar/desarmar a sua casa em segundos
■ Comunicar à Central receptora (CRA) os eventos que ocorram em
casa, através do protocolo de comunicação Contact ID
■ Incorporação de até 40 dispositivos, incluindo o transmissor de
pulso, pingente de emergência, detector de fumaça, sensor de água,
detector de monóxido de carbono, botão de pânico, detector de
movimento PIR, contato com a porta, extensor de voz e sensor de
queda
■ Os sensores de movimento PIR fornecem monitorização de
inatividade, quando o sistema funciona como um alarme médico, e
monitorização da intrusão quando o sistema se torna um alarme de
intrusão
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COMPATIBILIDADE
■ Compatível com os pingentes de
emergência médica, detectores de queda
e dispositivos de segurança do sistema de
intrusão da VESTA by CLIMAX

VESTA-071 MX-8
SOLUÇÃO DE ALARME MÉDICO SMART CARE MX
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Módulo RF e DECT
Frequências: RF: 433MHz / 869MHz
Comunicação: PSTN, IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE
Protocolos de comunicação com os Centros de Monitorização: Contact ID, SIA, Social
Protocolo de Internet de alarme de atenção (SCAIP)
Relatórios de alarme via PSTN ou 4G / 3G / LTE
Gama de RF certiﬁcada de classe mundial e qualidade de voz bidireccional – Admite
múltiplos métodos de comunicação, incluindo o modo de voz
Função de indicadores de voz
Integração de até 100 sensores / dispositivos
Monitorização de emergência ambiental 24/7
Sistema de intercomunicação de emergência multipartidário
Função de apoio total / chegada da enfermeiras
Funciona como um alarme de intrusão
Volume ajustável do alto-falante e do microfone
Certiﬁcações: EN50131 Grau 2, classe II
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3. SÉRIE GX: SISTEMA AVANZADO DE TELEASISTENCIA CON CONTROL
POR VOZ Y REGLAS DE AUTOMATIZACIÓN
A Série GX da VESTA by CLIMAX é uma solução integral
de alarme médico para o bem-estar e segurança pessoal,
ligando a monitorização da saúde médica e o alarme de
emergência para manter os idosos seguros nas suas próprias
casas.
É compatível com dispositivos médicos Bluetooth e
possui funções de alarme de teleassistência, incluindo:
reconhecimento de voz, monitorização de emergência,
inactividade, capacidades de monitorização, controlo de voz
e domótica.

BENEFÍCIOS GERAIS
■ Opções de rota de comunicação: IP (Ethernet), LTE
■ Módulo incorporado: RF, DECT
■ Opções do módulo de protocolo: Zigbee, Z-Wave, Bluetooth
■ Capaz de suportar múltiplos protocolos de comunicação com
estações centrais de monitorização para relatórios de alarme
■ Compatível com dispositivos médicos Bluetooth (BLE)
■ Capacidades de reconhecimento da voz
■ Capacidades de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)
■ Gama de RF de classe mundial, de alto desempenho e certiﬁcada
■ Admite a integração do dispensador de comprimidos “avançado”
da Pivotell
■ Recursos de domótica compatíveis com ZigBee ou Z-Wave
■ Compatível com o controle de voz do Amazon Alexa e Google Home
■ Monitorização da segurança ambiental 24/7
■ A função de aviso de voz alerta o utilizador para os eventos e
estado designado
■ Apoia múltiplos métodos de programação
■ Capacidades de actualização remota do ﬁrmware

DETALHES
■ Visor LCD incorporado: mostra a hora do relógio, a temperatura, a
intensidade do sinal GSM e as falhas dos sensores para manter os
utilizadores sempre totalmente informados
■ Bluetooth Medical Device Pairing: O painel é compatível com
dispositivos médicos Bluetooth, tais como monitores de tensão
arterial/glicemia, oxímetros de pulso, termómetros, etc., para
rastrear dados médicos e de saúde e permitir que os médicos ou
prestadores de cuidados de saúde controlem à distância e forneçam
tratamento conforme necessário
■ Domótica inteligente: o ZigBee, Z-Wave e/ou automatização
Bluetooth, crie uma casa mais inteligente e seguro, uma vez que
se pode criar automação, tal como ligar automaticamente as luzes
do corredor à noite, para diminuir a possibilidade de uma queda, ou
ligar automaticamente o aquecedor se houver uma queda súbita
temperatura
■ Reconhecimento da fala: o painel tem reconhecimento da fala e
pode desencadear uma emergência para as estações centrais por
meio de comandos vocais ou palavras-chave predeﬁnidas. Permite
aos seniores receberem cuidados de de emergência, mesmo em
situações em que não podem procurar ajuda manual
■ Localização: o painel pode ser combinado com o Pendente
Bluetooth BRPD-1, um pequeno botão de pânico portátil que
está associado a uma aplicação de relatórios para smartphones
Localização GPS e activa o alarme de ajuda, premindo um quer o
utilizador esteja em casa ou a andar
■ Segurança e monitorização da inactividade: O painel pode apoiar
sensores sem ﬁos, permitindo aos utilizadores adicionar detectores
de fumo, sensores de fuga de água e sensores de gás, para
monitorizar emergências; mais sensores de movimento e contactos
das portas, para monitorização da inactividade

VESTA-069 GX-3-CAT1

VESTA-083 GX-8-CAT1

SOLUÇÃO DE ALARME MÉDICO GX-CUBIC3

SOLUÇÃO DE ALARME MÉDICO GX-8
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Módulo RF
Frequências: RF: F1 869MHz / F1 919MHz
Protocolos: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth
Emparelhamento de dispositivos médicos Bluetooth
Automação doméstica inteligente
Reconhecimento de voz
Localização
Dispensador Automático de comprimidos Pivotell® Advance
Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)
Supervisão e veriﬁcação visual
Supervisão da segurança devido à inatividade
Função de iluminação de cor
Vencedor do Prémio de Excelência German INNOvation 2019

Módulo RF / DECT
Frequências: RF: F1 869MHz / F1 919MHz
Protocolos: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth
Emparelhamento de dispositivos médicos Bluetooth
Automação doméstica inteligente
Reconhecimento de voz
Localização
Dispensador Automático de comprimidos Pivotell® Advance
Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)
Supervisão e veriﬁcação visual
Supervisão da segurança devido à inatividade
Função de iluminação de cor
Vencedor do Prémio de Excelência German INNOvation 2019

VESTA-070 GX-1-CUBIC2-EX-ZB
SOLUÇÃO DE ALARME MÉDICO GX-1
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Módulo RF
Frequências: RF: F1 869MHz / F1 433MHz / F1 919MHz
Protocolo Zigbee
Automação doméstica inteligente
Reconhecimento de voz
Localização
Dispensador Automático de comprimidos Pivotell® Advance
Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)
Supervisão e veriﬁcação visual
Supervisão da segurança devido à inatividade
Função de iluminação de cor
Vencedor do Prémio de Excelência German INNOvation 2019
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4. CASOS DE APLICAÇÃO

RESIDÊNCIAS DA
TERCEIRA IDADE

RESIDÊNCIAS PARA
DEFICIENTES

HOSPITAIS

LARES E RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIARES PARA PESSOAS
IDOSAS E DEFICIENTES

CENTROS DE REABILITAÇÃO

CRA Y CENTROS DE
CONTROLO PARA RECEPÇÃO
DE ALARMES

Preços de venda ao público IVA não incluído.
Contate o nosso departamento comercial para obter mais informação e consultar descontos.

www.bydemes.com

CENTROS DE DIA E DE
ASSISTÊNCIA

