
Piccolo Direkt 
Datablad

Piccolo direkt har grundfunktioner som ett kallelsesignalsystem bör innehålla.

Målgruppen för Piccolo Direkt är små vårdenheter som har 1-10 st vårdrum som ligger 
centralt. Den typiske användaren är, små mottagningar med läkare, terapeuter mm. Dago-
peration mm där patienter lämnas ensamma en stund för att vila ut efter operationen eller 
behandlingen. Små gruppboenden där man tillfälligt vill ge möjlighet till att kunna kalla 
på hjälp.
Piccolo Direkt har ingen centralutrustning utan varje enhet sköter sig själv. Den skickar meddelandet trådlöst 
direkt till en rumslampa med summer. Kvittering och återställning sker på den apparat som skickat larmet. Detta 
innebär att ett litet system blir mycket kostnadseffektiva och enkla att använda.

Följande enheter kommer att ingå i vår nya familj av kallelsesignalsystem – Piccolo Direkt

• Fast anropsapparat. Anrop & Akut och återställning

• Flyttbar anropsapparat. Anrop & Akut och återställning

• Bärbar anropsknapp. Anrop & Akut och återställning

• Rörelsevakt, En larmnivå och återställning

• Dörrvakt. En larmnivå och återställ

• Rumslampa/indikering. Visar med färg på lampa och karaktär och ljud, typ av larm

• Personsökare. Visar anrop i klartext och är bärbar

• Utgångsmodul (relä). Styr till & från

• Piccolo Direkt är ett helt trådlöst system. Sändaren har en effekt på 10mW, drivs av ett batteri som räcker ca 1 år. 

Alla enheter har kontrollfunktioner och talar om när det är dags att byta batteri.
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Direkt bärbar larmknapp James
Bärbar larmknapp ” James ” ingår i familjen Direkt. 
Den har 2 larmnivåer Anrop och Assistans samt åter-
ställning i samma enhet. En led-indikering indikerar 
sändning.  Enheten har ett integrerat clip för fastsätt-
ning i kläder Enheten drivs med 2 vanliga 1,5 V, typ 
AAA batterier. Effekt 10 mW. Frekvens 429 MHz

Storlek :   100 x 45 x 26 mm

Vikt:    41 gram inkl batteri

Artikelnr   34-106230

Batterityp: AAA x 2st

Hållare för larmknapp James

Artikelnr: 34-106235

Rumsindikering DP Direkt
Rumsindikering DP direkt för visning att patienten / 
vårdtagaren har påkallat uppmärksamhet. Enheten 
visar med Röd långsamt blinkande och ljudande signal 
att uppmärksamhet påkallas. Vi snabbt blinkat och 
ljudande är assistans/akut påkallat. Vid grön signal 
återställs enheten

Matn  12-24VDC alt batteri

Artikelnr 34-30014.

Personsökare DP 2009N
Personsökare Direkt DP 2009N. Personsökaren visar 16 
tecken på en rad max 22 tecken i ett meddelande. Söka-
ren har de 10 senaste meddelandena i minnet ( fifu)

Det ingår en försäkring på 24 månader vi köpet med 
mindre självrisk  per tillfälle. Försäkringen gäller för 
det mesta förutom att man tappat bort den.

Batteri:   1,5Volt alkalinebatteri typ AAA

Storlek:  76 x 54 x 18 mm

Vikt :   68 gram

Frekvens  429 MHz

Art. nr.   39-123115. 

Direkt bärbar larmknapp klipp
Kommer inom kort

Knappen har två larmnivåer, enkel och trippeltryck 
eller att trycka på bägge knapparna samtidigt.

Mer information kommer ni finna på vår hemsida

www.lotsab.se


