
VAHLKAMP TELEROEP
DRAADLOOS PERSONENALARM



25 JAAR ERVARING IN DRAADLOZE ALARMSYSTEMEN 
NEDERLAND:WILHELMINALAAN 1, 5707 BS HELMOND

TELEFOON 0492-528975, FAX 0492-553697, EMAIL INFO@VAHLKAMP.NL

BELGIË: POSTBUS 61  3960 BREE, TELEFOON 011-632770

VAHLKAMP HANDELSONDERNEMING BV TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM VAHLKAMP
ALLE AFBEELDINGEN EN MATEN ZIJN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK WEERGEGEVEN. DEZE KUNNEN ECHTER ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD, INDIEN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN DIT NOODZAKELIJK MAKEN
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VAHLKAMP TELEROEP
Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Voor de ontvangeenheid
volstaat een stopcontact
met 220-240 Volt. Het
zender-tje wordt geleverd
met een batterij die jaren-
lang het systeem in opper-
ste paraatheid houdt. Voor
mensen met handfunctieproblemen zijn spe-
ciale drukknoppen beschikbaar, die uiteraard
zeer eenvoudig bediend kunnen worden. 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende
proef  op uw eigen alarmsysteem? Dan volstaat
een oproep aan Vahlkamp.

VAN GOEDEN HUIZE.....

Teleroep wordt geleverd door Vahlkamp . 
Een bedrijf dat mag bogen op een ruime
ervaring van bijna 25 jaar en een gedegen 
kennis van de communicatiebehoeften voor 
instellingen in de gezondheidszorg

EEN EXTRA GERUSTSTELLING

Alarmsystemen in ouderen-, verzorgings- en
verpleeghuizen zijn er voor de zekerheid van
de patiënt/bewoner. Men hoeft maar op het
alarmknopje te drukken en de hulpverlener is
al onderweg. Toch voldoet een standaard
alarmsysteem lang niet in alle gevallen. Juist
in noodsituaties kan het maar al te vaak
gebeuren dat de patiënt/bewoner het knopje
niet (op tijd) kan bereiken. Teleroep breidt uw
bestaande alarmsysteem daarom uit met een
extra gerust-
stell ing: bereik-
baarheid vanuit
alle hoeken van
de kamer of flat.

ALS GEROEPEN.....

Teleroep bestaat uit een klein, handzaam zen-
dertje, dat de patiënt/bewoner om de hals, in
de zak of opgestoken bij zich kan dragen. 
Aan de bestaande alarmmelder wordt een ont-
vangsteenheid gekoppeld, die de signalen van
het zendertje direct doorvertaalt naar uw
zuster-oproepsysteem. Een audiovisueel sig-
naal (een piepgeluid en een rood lampje)
bevestigt direct dat het zuster-oproepsysteem
is gewaarschuwd. Zo weet de
patiënt/bewoner dat hulp onder-
weg is. Voor het raam, in de
keuken, op het toilet of in de
badkamer: de patiënt/bewoner
heeft de hulp overal en altijd
binnen handbereik.


