OMGIVNINGSKONTROLL

Duocom
en lättanvänd porttelefon

SJÄLVSTÄNDIG VARDAG

Duocom passar personer med olika funktionsnedsättningar och behov; rörelsehinder, kommunikationssvårigheter och äldre.

Med en porttelefon kan jag själv
bestämma för vem jag öppnar
dörren.

Gewa DuoCom är utvecklad för att passa
personer med olika funktionshinder och
behov; rörelsehindrade, talhandikappade och
äldre.
En porttelefon har en mycket central
roll i det egna boendet. Det kan till och med
vara avgörande för om man kan bo kvar
hemma. Att kunna ligga kvar i sängen och
kunna kontrollera att dörren är låst,
prata med den som ringer på dörren och
själv bestämma om man vill öppna eller ej.
Det ger trygghet och integritet.
Gewa DuoCom är försedd med automatisk
talväxling vilket innebär att användaren bara
behöver trycka på en tangent på
IR-sändaren* en gång. Då ”öppnas” tal-förbindelsen med besökaren vid dörren.
Man behöver inte trycka på någon tangent
när man själv skall tala vilket förenklar
användningen.

DuoCom har också en inbyggd
IR-manövrering i dörrhögtalaren och i centralenheten. Det betyder att brukaren inte
behöver använda nyckeln för att öppna, bara
man kan använda dörrhandtaget. För den
som inte kan det och behöver en motordriven
dörröppnare behövs inte någon extra IRmottagare.
DuoCom har många andra finesser:
- Hög ljudkvalitet.
- Digital buss för anslutning av extern 		
utrustning t ex larm.
- Inbyggd ringklocka.
- Enkel att installera och 			
		
programmera.
DuoCom är en porttelefon som ingår i
”GEWA Smart House” -konceptet. Allt kan
fjärrstyras med en och samma fjärrkontroll.
*

IR betyder infra rött ljus

För den som inte kan tala själv finns det
möjlighet att spela in tre olika meddelanden
med en ”naturlig” röst. Meddelandet hörs
automatiskt i högtalarna när man aktiverar IRsändaren.
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