PHONIRO MAIN ENTRANCE
En del av Phoniro Care

Information till
FASTIGHETSÄGARE

SÄKRARE NYCKELHANTERING TACK VARE DIG SOM FASTIGHETSÄGARE
I Din fastighet bor en eller flera personer med beviljad hemvård. För att vårdpersonal ska kunna göra hembesök när entréporten är
låst önskar kommunen komplettera elslutblecket i entréporten med en elektronikenhet, så kallad Main Entrance. Efter installationen
kommer vårdpersonalen att kunna öppna entrédörren med hjälp av sina mobiltelefoner. Installationen är kostnadsfri för Dig som fastighetsägare!
För Dig som fastighetsägare betyder installationen att antalet nycklar i omlopp på Din fastighet minskar och enbart godkänd behörig vårdpersonal kan öppna entrédörren.
Tidigare var vårdpersonalen innan ett oplanerat besök tvungen att åka och hämta en fysisk nyckel i t.ex. en samlingslokal. Detta innebar ofta
extra väntan för vårdtagaren som var i stort behov av snabb hjälp. Med hjälp av detta system kan vårdpersonalen åka direkt till den vårdtagare
som behöver hjälp, ”nyckeln” har man alltid med sig. Systemet ökar därför tryggheten för hyresgäster med beviljad hemvård som är i behov
av snabb vård. Den digitala nyckeln finns krypterad i vårdpersonalens mobiltelefon och skickas över till ME-enheten via Bluetooth.
Installationen av ME-enheten i Din fastighet utförs av auktoriserad tekniker och:
• påverkar inte befintlig funktion på Din entrédörr,
• påverkar inte övriga hyresgäster,
• fungerar med befintligt elslutbleck,
• installeras utan åverkan på dörr eller karm,
• kräver ingen kabeldragning till elslutblecket.
Monteringen görs, om möjligt dolt. Är detta inte möjlligt monteras enheten i taket med hjälp av fyra skruvar. ME-enheten drivs med 12V/24V
och strömförsörjs med max 2 Watt. Strömförsörjningen sker om möjligt från elslutblecket men kan också kopplas till annan strömkälla.
Har Du frågor går det bra att kontakta Phoniro Systems AB på telefonnummer 010 4567 220
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