PHONIRO LOCK BASE
En del av Phoniro Care

PHONIRO LOCK BASE – En enhet för alla dörrar

I KORTHET

Systemet Phoniro Care används för att minimera den dagliga hanteringen av nycklar inom hemtjänsten.Systemet ersätter den vanliga nyckeln med en digital nyckel
i personalens mobiltelefon, ett administrativt IT-systemet samt en enhet monterad
på insidan av vårdtagarens ytterdörr.

• Phoniro Lock Base passar alla dörrar

Enkelt och säkert
Phoniro Lock Base är den enhet som monteras på insidan av vårdtagarens ytterdörr
över det befintliga vredet. Vårdtagaren samt anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar. Att enheten inte syns från utsidan är viktigt med tanke på vårdtagarens integritet samt inte minst för att minska dennes utsatthet mot brott riktade
mot äldre personer.

• Påverkar inte boendets skalskydd
• Ingen åverkan på lås, dörr eller dörrkarm
• Mycket enkel installation
• Har funnits på marknaden sedan 2005

Funktionalitet
Monteringen är mycket snabb och enkel samt görs utan åverkan på dörr eller dörrkarm. Enheten påverkar inte boendets skalskydd varför hemförsäkringen gäller som
tidigare.
En och samma Phoniro Lock Base enhet passar på många olika låstyper samt på både
höger- och vänsterhängda dörrar vilket är en förutsättning för att enheten enkelt ska
kunna flyttas från en dörr till en annan när behovet förändras. Att undvika lagerhållning av ett stort antal olika enheter för olika dörrar och låstyper är viktigt för kommunens totala driftskostnad av systemet.
Phoniro Lock Base är batteridriven och kräver ingen kabeldragning. All kommunikation mellan enheten och personalens mobiltelefoner sker trådlöst med hjälp av Bluetooth. Behörigheter i systemet bestäms i det administrativa IT-systemet. För högsta
säkerhet fungerar systemet även helt offline.

Teknisk data
Strömförsörjning
Vikt
Storlek
Färg

450102-SE

7,2 Volt batteri
500 g med batteri
189 x 68 x 48 mm
Svart/Grå
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