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DENTCALL® Kaldeanlæg
Smart kaldeanlæg til klinikken . . .

Du kender sikkert de kaldeanlæg, der betjenes med en ringeknap eller via fodkontrollen. Disse 
anlæg virker typisk ved at man trykke et antal gange, svarende til kliniknummeret man er på. 
En fælles ringelyd kan virke forstyrrende på de andre klinikrum. Efter et opkald, venter man, uden 
at vide om nogen har hørt opkaldet . .

Nu er der helt andre muligheder.

DENTCALL® Alu panel leveres med 9 opkaldsmuligheder, f.eks. flere klinikrum, reception og  steril 
samt DENTCALL® Alu panel i personalerummet og kontor.

Der kan tilsluttes op til 12 DENTCALL® paneler i eget lukket kabelnet. Der er således ingen belast-
ning på klinikkens normale netværk. Ingen tilslutning til Internettet.

På hvert klinikrum forbindes et DENTCALL® Alu panel til unittens kaldeknap. Når der er brug for 
hjælp, aktiveres kaldeknappen på unitten og et kald på alle DENTCALL® paneler lyder, klinikkens 
nummer blinker.

Med et DENTCALL® Alu panel installeret i sterilisationen kan klinikassistenten se og svare på op-
kaldet ved at trykke på kliniknummeret, kliniknummeret lyser nu konstant, herved kan tandlægen 
i klinikrummet se at der er hjælp på vej.

Når klinikassistenten er færdig i klinikrummet trykkes der på DENTCALL® panelet eller kaldeknap-
pen og klinikkens nummer på panelet slukkes.

Dette giver et klart overblik, hvor klinikkens resurser anvendes. Ganske enkelt.

Der er mulighed for tilvalg af forskellige funktioner f.eks.:
 Hoveddør statuskontrol
 Nødkald

DENTCALL® systemet er udviklet til at kunne opdateres i fremtiden med nyt software og derved 
kan udvides med nye funktioner.

Kontakt din lokale dentaltekniker for flere informationer og en demonstration på klinkken.

Se mere på www.dentcall.dk
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Unit kaldeknap

Ekstern Buzzer 
f.eks. i sterilrum

DENTCALL® Alu panel

DENTCALL® panel
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 Prisliste
 
 Vare      Vare nr.   Pris i Kr. 

 Paneler
    
 DENTCALL® Alu    51DD-DCPANELALU 2.495,00 
 med monteringskit,  
 4 m. 4x1 ledning 

 DENTCALL® Panel    51DD-DCPANEL  1.850,00 
 med monteringskit,  
 4 m. 4x1 ledning 

 DENTCALL® Unit    51DD-DCUNITPANEL 1.495,00 
 uden tastatur
 med monteringskit,  
 4 m. 4x1 ledning 
 

 Tilbehør

 DENTCALL® Power Supply   51DD-DCPOWER1    495,00 
 med EU stik til unit monterring  
    
  DENTCALL® Buzzer    51DD-DCBUZZER3    495,00 
 med monteringskit,  
 2 m. 4x1 ledning 
    
  DENTCALL® Kontaktsæt   51DD-DCCONTACT    295,00 
 Dørkontaktsæt til dørkontrol 
    
  Ledning 2 x 0,75 100 m.   51DD-DCCABLE100   325,00 
 Ledning til sammenkobling  
 af paneler

  Ledning 4 x 0,15 10 m.   51DD-DCCABLE10    125,00
 Ledning til sammenkobling  
 af panel og unit 

priserne er vejl. med moms pr. 1. 1. 2019  
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