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Stellan asiakaspalvelu
Turvapuhelin ja hoivalaitteet 
010 408 8117 (ma–to 8–20, pe 8–16)

Terveys-, hoiva- ja lääkäripalvelut 
010 633 8585 (ma–su 24 h)

i
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min
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Tunstall-turvapuhelin

Turvapuhelin turvaa kotona asumista. Sen avulla saa 
helposti yhtä nappia mihin kellonaikaan tahansa 

painamalla yhteyden Stellan omaan hälytyskeskukseen, 
jossa hälytyksiin vastaa aina terveydenhoitoalan tai muun 
soveltuvan koulutuksen saanut hälytyskeskuspäivystäjä.   

Turvapuhelimeen voi liittää ovi-, palo-, liesi- ja kaatu-
mishälyttimen. Lisälaitteidensa avulla turvapuhelin osaa 
tehdä automaattisen hälytyksen, vaikka asiakas ei itse 
havaitsisi vaara- tai ongelmatilannetta tai hälytyksen teke-
minen olisi asiakkaalle vaikeaa. 

Seuraavassa esitellään Tunstall-turvapuhelimen 
yleisimmät lisälaitteet. Kysy turvapuhelimen omaa esitettä 
Stellan asiakaspalvelusta tai katso lisätietoja internetissä 
osoitteessa stella.fi/turvapuhelin.

Turvapuhelimella saa luottamusta kotona asumiseen, ja lisälaitteiden  
avulla turvapuhelimen ominaisuuksia voi parantaa entisestään.

Turvaa kotona asumiseen

 • Hälytyskeskuspalvelu 24/7 

 • Hälytyksen tekeminen on helppoa

 • Apu saapuu mahdollisimman pian
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Lisälaitteet

Ovihälytin  
ja yleisanturi
Ovihälytin on esimerkiksi muistisairaiden kotiin hyvin 
sopiva lisälaite, joka yhdistää turvapuhelun Stellan hä-
lytyskeskukseen automaattisesti ja asiakkaan mukaan 
määriteltyjen ehtojen mukaisesti ovea avattaessa tai 
sen jäädessä auki.

Ovihälytin on myös yleisanturi, johon voidaan  
yhdistää muita turvapuhelimen lisävarusteita langat-
tomasti. Langaton lähetin vähentää tarvetta johtimien 
asentamiseen.

 • Automaattinen hälytys Stellan hälytyskeskukseen 
määriteltyjen ehtojen mukaisesti

 • Mukana kaksi magneettikosketinta, joilla saa  
hälytystoiminnon yhteen oveen

 • Helppo luoda langaton yhteys myös  
muihin lisälaitteisiin

 • Pariston kesto viisi vuotta, mikä vähentää  
huoltokäyntien tarvetta 

 • Eurooppalainen turvahälytystaajuus 869 MHz  
varmistaa toiminnan myös tulevaisuudessa

 • Tukee normaalisti avoimia (NO) ja  
normaalisti suljettuja (NC) koskettimia

Tekniset tiedot

Radiotaajuus 869,2125 MHz

Lähetysteho < 1 mW

Paristo 1 × AA 3,6 V

Paristojen kesto 5 vuotta

Paristosuositus EVE ER14505
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Palovaroitin
Palovaroitin tekee tulipalon havaitessaan automaatti-
sesti hälytyksen Stellan hälytyskeskukseen. 

Varoittimessa on optinen tunnistin, joka havannoi savuja 
ja palokaasuja infrapunavalon avulla. Turvahälytyksen 
tekemisen lisäksi varoitin päästää tavallisten palovaroit-
timien tapaan erittäin kuuluvan hälytysäänen.

Palovaroitin käyttää langatonta teknologiaa, joten turva-
puhelinasentaja asentaa sen nopeasti ja helposti.

 • Automaattinen hälytys Stellan hälytyskeskukseen 
optisen teknologian avulla

 • Langaton yhteys turvapuhelimeen

 • Turvalukitus estää palovaroittimen irrottamisen

 • Käyttää yhtä litiumparistoa, jonka käyttöikä 
on jopa viisi vuotta

 • Automaattinen varoitus pariston vähäisestä virrasta

 • Eurooppalainen turvahälytystaajuus 869 MHz  
varmistaa toiminnan myös tulevaisuudessa

 • Noudattaa EN 14604:2005 -standardia

Tekniset tiedot

Paino 155 g

Mitat (leveys × syvyys) 100 × 51 mm

Radiotaajuus 869,2125 MHz

Radiokantama 50 m

Paristojen kesto 5 vuotta

Käyttöikä 10 vuotta
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Liesivahti
Liesivahti antaa ikääntyneelle mahdollisuuden valmis-
taa itse ruokansa levollisemmin mielin. Vahti parantaa 
lieden turvallisuutta merkittävästi tarkkailemalla lieden 
lämpötilan muutoksia ja tarvittaessa katkaisemalla 
virran ja tekemällä automaattisen hälytyksen.

Vahtiin kuuluu lieden taakse asennettava ohjainyksikkö 
sekä liesitason yläpuolelle tuleva lämpöanturi, jossa on 
merkkivalo ja kuittauspainike.

Lämpöanturin voi puhdistaa pyyhkimällä nukkaamatto-
malla liinalla, joka on kostutettu pesuaineliuokseen.

 • Automaattinen virrankatkaisu ja hälytys,  
kun lieden lämpötila nousee liian korkeaksi

 • 16 oppivaa herkkyystasoa hälytyslämpötilalle

 • Hiljainen hälytys tai ääni enintään 80 desibeliä

 • Hälytysvalo

 • Langaton yhteys turvapuhelimeen

 • Manuaalinen hälytyksen kuittaus

 • Tarvittaessa käyttölukko

 • Automaattinen vikadiagnostiikka

 • Valokenno ja paristovarmennus antavat  
noin 10 vuoden käyttöiän

 • Ohjainyksikön voi asentaa vain sähköasentaja

Tekniset tiedot

Toimintaetäisyys 45–120 tai 150–200 cm

Hälytysääni 0 tai 65–80 dB (1 m)

Tehon kulutus < 1 W

Langaton yhteys 433 MHz / 10 mW RF, X10

Käyttöikä 10 vuotta
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Kaatumishälytin
Kaatumishälytin on kevyt ja älykäs laite, joka osaa 
havaita käyttäjän kaatumisen ja tehdä automaattisen 
hälytyksen Stellan hälytyskeskukseen.

Automaattisen toiminnon lisäksi hälyttimessä on  
hälytysnappi, jota painamalla voi soittaa tavallisen  
turvapuhelun. Napin muotoilun ansiosta hälytyksen  
tekeminen on helppoa myös henkilöille, joilla on  
rajallinen näkökyky tai sorminäppäryys. 

Hälytintä pidetään vaate- tai vyöklipsillä tai katkeavalla 
kaulanauhalla, kuten kuvassa. 

 • Automaattinen hälytys kaatumistilanteissa

 • Havaitusta hälytyksestä kertoo voimistuva  
äänihälytys sekä led-valo

 • Voi käyttää kylpyhuoneessa (IP67-kosteussuojaus)

 • Kolmiportaisesti säädettävä herkkyys

 • Pitkäkestoinen, helposti vaihdettava paristo

 • Tarvittaessa käyttämättömyyshälytys,  
jos laite ei ole ollut käytössä 3–7 päivään

 • Tarvittaessa käyttöön otettava hälytyksen  
peruutusnappi

Kosteuskestävyys IP67

Pariston kesto 12 kk

Toimintalämpötila 0–45 °C

Tekniset tiedot

Paino 25 g

Mitat (leveys, pituus, syvyys) 38 × 58 × 14 mm

Kantomatka 50 m
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