
   
 

 

Pålitelig, sikker kommunikasjon over 4G og andre digitale IP-nettverk 
Bredt utvalg av teknologibaser pleiesensorer 

Fullt tilpasningsdyktig for fremtidige behov 

 

DORO ELIZA 
– Et nytt perspektiv på trygghet 

 

Doro Eliza er en unik innovativ trygghetsalarm som er elegant designet for å gi best mulig 
sikkerhet og pålitelighet til brukere, alarmmottak og tjenesteleverandører. Den hever 
standarden innen velferdsteknologi ved å dra full nytte av mulighetene som gis gjennom 
dagens og morgendagens digitale nettverk. Med et moderne design vil den enkelt passe inn 
i hjemmet. I 2020 ble Doro Eliza tildelt IF designprisen i produktdesign.  

Doro Eliza drar full nytte av funksjonene som tilbys av 4G og IP digitale nettverk for å sikre 
høyest mulig pålitelighet, sikkerhet og fleksibilitet. Enheten har hyppig 
funksjonsovervåking, som verifiserer at det er en stabil og fungerende forbindelse. På 
denne måten blir omsorgspersonene umiddelbart og automatisk klar over forstyrrelser i 
kommunikasjonen og kan dermed siker full funksjon. 



 

 
 

DORO ELIZA – Et nytt perspektiv på trygghet 
 

 
Vi lever lenger, og de demografiske endringene setter nye 
krav til samfunnet og til sosial omsorg. Utviklingen og 
implementeringen av velfungerende og 
sikkerhetsskapende velferdsteknologi vil være av største 
betydning for å sikre omsorgen for våre eldre. 

Doro Eliza integrerer sømløst med ny digital infrastruktur 
og er designet for å være kompatibel med nåværende og 
fremtidig velferdsteknologi. 

Enheten kommer som standard med den vanntette 
(IP67) alarmknappen Doro Enzo, slik at den kan brukes 
i badekaret eller i dusjen. Doro Enzo er en kompakt og 
diskret alarmknapp som kan brukes både på 
håndleddet og rundt halsen. Batterilevetiden er ca. 5 
år, avhengig av bruk og kan byttes ut, noe som gir 
betydelig besparelse for tjenesteleverandør. Doro 
Enzo kommer også med Doro sin unike «Easy press 
concept» for personer med leddgikt eller motoriske 
utfordringer. 

I tillegg til pålitelighet og kostnadseffektivitet kan 
tjenesteleverandøren også føle sikkerhet gjennom 
konstant tilgang til enkel, nøyaktig, rask overvåkning 
og administrasjon av enheten via Doro sin 
serviceplattform, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet 
hver dag i uken. Dermed kan enheten oppdateres 
eksternt via en datamaskin, nettbrett eller 
smarttelefon på kontoret, i bilen eller hjemme hos 
brukeren. 

 
Teknisk data: 

Kommunikasjon (ekstern) 4G/3G/2G, Ethernet og Wi-Fi* 

Kommunikasjon (intern) Social alarm frequency 869.2 MHz, 
Bluetooth 5 (Lav energi), ZigBee, 
Wi-Fi* 

Alarmsendere 50 stk via 869.2 MHz 

Ekstern antenne  Ja (tilbehør) 

Lydutgang Ja 

Tilpasset lyd for eldre og  
og HD-stemme Ja 

USB-port 2 stk. f.eks. Nano Wi-Fi 
adapter (tilbehør) 

Protokoll SCAIP, TS 50134-9, TAP-2, og andre 
protokoller på forespørsel 

Strømforsyning 230VAC/9VDC, 2.0A 

Batteri, sentralenhet Li-ion 3.7V 

Batterialarm Automatisk 

Størrelse 197 x 92 x 112 mm 

For mer informasjon Se teknisk håndbok 

 
* Wi-Fi krever USB-adapter, tilgjengelig som tilbehør 

Godkjenning 

-merket. Oppfyller relevante standarder. 
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Doro Care Jörgen Kocksgatan 1B 
211 20 Malmö 

Sweden Tlf. +46 10-482 90 00 
www.doro.com/care 

http://www.doro.com/care

