
Ascom Telligence 
-käytävälaitteet

Tärkeimmät edut
•   Mukautuva. Ascom Telligence -ovivalosegmentin yhdeksän 

eri väriä ovat helposti määriteltävissä asiakkaan haluamille eri 
ilmoitustyypeille. Käytävävalot ovat saatavana jopa neljällä 
segmentillä varustettuna. 

•   Nopea ja selkeä tulkinta. Värien, vilkkumisnopeuden ja 
valon segmentin avulla henkilökunta määrittää helposti 
tapahtumien tyypin ja tilan. 

•   Ascom Telligence -käytävälaitteissa on moderni muotoilu. 

•   Käytävänäyttö voi näyttää jopa 12 helppolukuista merkkiä. 
Tämä auttaa henkilökuntaa reagoimaan nopeasti potilaiden 
kutsuihin. 

•   Vikasietoisuustila. Ascom Telligence on täysin valvottu 
järjestelmä – se varmistaa, että ilmoitukset näytetään 
ovivaloissa myös silloin kun verkkoyhteyttä ei ole.

Ota yhteyttä lähimpään Ascomin edustajaan jos haluat 
lisätietoja Ascom Telligence -hoitajakutsujärjestelmästä 
ja siitä, miten se voi auttaa parantamaan tehokkuutta ja 
potilaiden hoitoa.

Ascom Telligence -käytävälaitteet (ovivalot ja käytävänäytöt) virtaviivaistavat viestintää, yksinkertaistavat työnkulkuja 
ja parantavat potilasturvallisuutta välittämällä selkeät tiedot hoitajille. Käytävälaitteet tekevät ympäristöstä 
rauhallisemman ja hiljaisemman – tärkeä etu potilaille sekä hoitajille, jotka pyrkivät minimoimaan osaston melua.

Ascom Telligence -käytävälaitteet  
– selkeä visuaalinen viestintä 



Käytävälaitteet ovat osa Ascom Telligence -ratkaisua. Ottamalla yhteyttä Ascomiin saat lisätietoa siitä, miten 
Ascom Telligence voi auttaa sairaaloita ja potilaita.
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 ASCOM TELLIGENCE -KÄYTÄVÄLAITTEET:

Ovivalot ja käytävänäytöt

Tärkeimmät ominaisuudet: 

•  Kestävä ja luotettava IP-arkkitehtuuri. Joustava ja IT-ystävällinen.

•   Hajautetun arkkitehtuurin ansiosta ovivalot jatkavat toimintaansa myös silloin, 
kun verkkoyhteyttä ei ole.

•   Mukautuva. Yhdeksän eri värin ansiosta voit määrittää omia värikoodeja ja 
vilkkumissekvenssejä. Niitä voidaan sopeuttaa potilaiden ja henkilökunnan 
muuttuviin tarpeisiin. 

•   Tyylikäs muotoilu sopii yhteen nykyaikaisen arkkitehtuurin kanssa, mutta 
tarjoaa silti useita asennusvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.

•   Voidaan asentaa seinälle tai ripustaa kattoon. Molemmat vaihtoehdot 
on suunniteltu sopimaan nykyisiin asennusrasioihin, mikä helpottaa 
perinteisten hoitajakutsujärjestelmien vaihtamista.

•   Helppo huoltaa. LED-valot käyttävät erittäin vähän virtaa ja niillä 
on pitkä käyttöikä.

•   RJ-45-liittimet helpottavat laitteiden asennusta ja huoltoa.

Laiteluettelo

4-osainen ovivalo 
NUDL4S-H 
NUCL4-H 
NUCL4P-H 
NUDL2S-H 
 

 
Käytävänäyttö 
NUCD12IP-H

Ascomin tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen saatavuus, kokoonpano ja tekniset tiedot voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat lähimmältä 
Ascomin edustajalta.

Ascom Oy 
Puutarhakatu 55-57 
20100 Turku 
02 415 1200 
myynti@ascom.com 
www.ascom.fi


