maar op één knop te drukken om
de zuster op te roepen. Dat geeft
mij een veilig gevoel.

Moderne
uitstraling
en techniek

De nieuwe
generatie

“

“

Als je je niet goed voelt hoef je

Veelzijdig en
volledig
bewaakt

Draadloos
uitbreidbaar

CQ-Oproepunits

CQ-Oproepunit
zonder entree

CQ-Oproepunit
met entree

CQ-Microfoonunit CQ-Luidsprekerunit

CQ-Oproepunit
trekschakelaar

CQ-Ganglampunit

De bekende alarmknoppen maar dan in een nieuw

zorgt ervoor dat alle units volledig worden bewaakt

jasje, met unieke functionaliteiten door de integratie

op functioneren waardoor de zekerheid van een goed

met CQ-Net Server en CQ-Net Live. De uitstraling van

werkend systeem gegarandeerd is.

de CQ-Oproepunits is modern en niet stigmatiserend

Alarmoproepen kunnen door CQ-Net Server naar

waardoor ze overal toe te passen zijn, of het nu gaat

talloze communicatiesystemen gestuurd worden,

om verpleeghuizen of kleinschalig wonen locaties.

waardoor CQ-Verpleegoproep probleemloos kan

Iedere locatie kan eenvoudig en snel worden voorzien

integreren met bestaande en nieuwe systemen. Dankzij

van alarmeringsmogelijkheden in iedere ruimte. De

de cloud integratie van CQ-Net Server met CQ-Net

CQ-Oproepunits worden aangesloten op de NetBOX3

Live kunnen alarmoproepen ook door de CQ-Mobile

die als gateway functioneert naar CQ-Net Server.

smartphone app worden ontvangen. Daarmee is de

Hierdoor biedt CQ-Verpleegoproep meer dan alleen

oplossing zeer flexibel en eenvoudig inzetbaar voor

verpleegoproep met spraak en is het mogelijk om uit

verschillende type cliënten en zorglocaties.

te breiden met draadloze sensoren en alarmzenders.
Bovendien behoren unieke functionaliteiten als
welzijnscontrole, inactiviteitsbewaking en akoestische
bewaking tot de mogelijkheden. De digitale opzet
NetBOX3

Alle voordelen op een rij
Moderne, niet stigmatiserende uitstraling

Hoogwaardige audio weergave

Verlichte alarmknop met reliëf zodat deze in
het donker en door slechtzienden eenvoudig te
vinden is.

Uit te breiden met (draadloze) sensoren en
alarmzenders

Eenvoudig schoon te maken

Te combineren en uitwisselbaar met de
voorgaande generatie oproepunits

Welzijnscontrole, inactiviteitsbewaking,
akoestische bewaking

Werkt op basis van zeer betrouwbare en bewezen
SAN technologie en is volledig bewaakt
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Ook te combineren met ganglamp voor extra
signalering

Voldoet aan de normering omtrent sociale
alarmering (NEN-EN 50134-3:2012)

