Univox® SafeWake
Väckarklocka med vibrator för
indikering av utrymningslarm

• Klocka med akustiskt larm och fast
inkopplad vibrator för väckning och
indikering av utrymningslarm
• Inbyggd mikrofon på klockans baksida
• Inbyggt laddningsbart back upbatteri (driver klocka och mikrofon
i minst 12 timmar och vibratorn i
minst fem minuter)
• Enbart akustisk aktivering av
vibrator (gäller både vid väckning
och utrymningslarm)
• Elektroniken reagerar såväl
på klockans eget larm som på
akustiska utrymningslarm som är
godkända (se nedan)
• Aktivering av vibratorn vid >70dB
SPL (Sound Pressure Level) vilket
motsvarar normalt tal från ca 1
meters avstånd (enligt krav från
Svenska Brandskyddsföreningen och
Boverkets Byggregler)
• Frekvensomfång för inbyggd
mikrofon >2kHz
• Aktivering av vibratorn vid
kontinuerligt ljud i mer än ca 2
sekunder
• Separerad aktivering vid väckning
och utrymningslarm. Vid
utrymningslarm aktiveras larm/
vibrator även om knappen på
klockans ovansida är nedtryckt.

Hearing excellence since 1965

Univox SafeWake är ett smidigt hjälpmedel för hörselskadade som behöver hjälp
med att vakna - på hotell eller i hemmet. SafeWake fungerar dels som en vanlig
väckarklocka med vibrator som man lägger under kudden, dels som en indikator för
utrymningslarm.
När klockans inbyggda mikrofon tar upp ljudet, antingen från klockans egen ringsignal
eller utrymningslarmet i eller utanför rummet, vibrerar klockans vibrator. När knappen
på klockans ovansida trycks ned slutar vibrationerna om det handlar om normal
väckning. Om klockan däremot reagerat på utrymningslarmet fortsätter vibratorn att
vibrera till dess larmet upphör.
SafeWake består av väckarklocka med vidhängande vibrator, batterieliminator samt
bruksanvisning och levereras i en praktisk väska.
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Egenskaper

Systemöversikt
Univox® SafeWake
			

Art nr
345001

Beskrivning
SafeWake komplett set

Reservdelar		
			

Art nr
345010

Beskrivning
Väckarklocka med fast monterad vibrator (vibrator kabellängd: 2m)

389007

Batterieliminator, 230V/4,7V DC 200mA (kabellängd: 2m)

			

345020

Väska med axelrem

			

902441

Bruksanvisning
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Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se
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