
Door het alsmaar groeiende aantal ouderen en het afnemende aantal gekwalificeerde
zorgverleners wordt de vraag naar noodoproepsystemen voor in huis steeds groter.
Bovendien is er een enorme ontwikkeling binnen de communicatieve technologie die
een nieuwe standaard heeft gezet. Met deze achtergrond zet MobileTrack met het
nieuwe digitale alarmsysteem de BlueLine PAS een belangrijke stap richting de
toekomst. 

Ook de teams in de alarmcentrale kunnen zich op deze manier beter richten op hun
kerntaak bij een noodoproep. De BlueLine PAS voegt netwerkfunctionaliteit,
eenvoudige bediening en een betrouwbare beveiliging samen in een functioneel
ontwerp en is gemakkelijk in elke omgeving en in iedere zorgsituatie te gebruiken.
Tegelijkertijd zorgt de BlueLine PAS voor een bewezen functionaliteit tegen minimale
inspanning. 

BLUELINE PAS

De BlueLine Series bestaat uit product 
en protocol onafhankelijke zorgsensoren. 
De zorgsensoren zijn praktijk gericht en 
volledig geoptimaliseerd voor het zorgproces.
Een van de zorgsensoren is de BlueLine PAS. De
BlueLine PAS is en noodoproepsysteem voor in
huis. Met een druk op de knop wordt er een
melding verstuurd naar de mantelzorger,
zorgverlener en/of alarmcentrale. 

Door het inzetten van de BlueLine PAS zorgt u
voor:

Adres: Dotterbloemstraat 1, 3053JV Rotterdam       
Email: info@mobiletrack.nl

Website:  mobiletrack.nl
Tel: 31+ (0)88-464200

OVER DE BLUELINE PAS

Meer vrijheid en veiligheid voor uw cliënten

Werkdrukverlaging voor de zorgverlener

Flexibel en toekomstvast alarmeringssysteem



BLUELINE PAS

De BlueLine PAS is een noodoproepsysteem voor
in huis. De belangrijkste fuctie is de noodknop.
Met een druk op de knop wordt er direct een
melding verstuurd naar de mantelzorger,
verzorger of alarmcentrale. Ook heeft het een
spreek-luister optie. 

PRODUCT BESCHRIJVING

PRODUCT SPECIFICATIES
Functionaliteit:
- Excellente gesprekskwaliteit
- Bidirectionele radioverbinding 
- Efficiënte technologieën maken  
   energiebesparend gebruik mogelijk bij
   noodstroomvoorziening (drie tot twaalf
   dagen)
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- Automatische versterkingsregeling
- Verschillende oproeplijsten voor wel zestien 
   soorten alarmgroepen
- Gemakkelijke montage

Gebruiksgemak:
- Grote, van symbolen voorziene knoppen 
   met voelbaar oppervlak
- Gemakkelijk 's nachts te gebruiken door      
   verlichte toetsen (programmeerbaar)
- Uitgebreide, variabele programmeeropties

- Visuele bevestiging van een succesvol 
   verzonden alarm op de handzender
- Eenvoudig instelbare handzender
- Belangrijke functies direct op het apparaat 
   te programmeren

Veiligheid:
- Geavanceerde 'Nationale Roaming' voor 
   betrouwbare GMS-/GPRS-communicatie 
- Online monitoring en bewaking
- Controle en melding van de 
   stroomvoorziening, de accustatus, 
   radiostoringen en de functionaliteit en 
   batterijstatus van de (draadloze) 
   componenten

- Hoorbare en zichtbare 
   waarschuwingsfuncties (programmeerbaar)
- Geoptimaliseerd en automatisch Firmware 
   updateproces
- Accustroomvoorziening bij stroomuitval om 
   de volledige functionaliteit te garanderen 
   (drie tot twaalf dagen)


