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Placówki ochrony zdrowia
Sieciowe rozwiązania budynkowe

Otwarte systemy
automatyki budynków, aby
zminimalizować ryzyko
i zwiększyć efektywność

Healthcare | Connected Building Solutions

Czy Twój obiekt jest
w dobrym zdrowiu?
W Distech ControlsTM rozumiemy, że modernizacja systemów szpitala lub migracja do nowych
może być kosztowną decyzją. Chcesz mieć pewność, że wdrażana przez Ciebie technologia nie
będzie przestarzała, zanim zacznie działać. Co więcej, satysfakcja pacjentów musi pozostać
najważniejsza ze względu na wyniki placówki opieki zdrowotnej, które determinują
finansowanie.

Nie chodzi tylko o utrzymanie,
chodzi o wzmocnienie pozycji
Pacjenci
Popraw samopoczucie swoich pacjentom umożliwiając im
łatwość regulacji temperatury pokoju, oświetlenia i rolet
przeciwsłonecznych oraz skorzystania z funkcji wezwania
pielęgniarki.

Lekarze i pielęgniarki
Z łatwością zapewnij wygodę w każdym szpitalu dzięki
dostępowi do prostych elementów sterujących na ekranie
dotykowym i szybko śledź kluczowe wyposażenie szpitala za
pomocą czujników IoT.

Zarząd
Chroń swoje inwestycje za pomocą skalowalnych i bezpiecznych
rozwiązań oraz generuj przychody, zmniejszając przestoje w
salach operacyjnych, jednocześnie poprawiając ogólną opiekę.

Systemy otwarte: najbezpieczniejsza inwestycja dla zdrowia obiektu

Firmowe systemy budunkowe były tradycyjnie ograniczone i nie tak elastyczne, jak systemy otwarte. Systemy firmowe
mówią różnymi językami, co skutkuje niepełnym obrazem instalacji, brakiem niektórych danych i niższą niezawodnością.
Pozostawia Cię związanego z jednym, czasem drogim dostawcą usług lub produktów.
Natomiast zaangażowanie Distech Controls w otwarte protokoły i branżowe standardy IT, w połączeniu z naszą najlepszą
w swojej klasie ofertą technologiczną, tworzy trwałą podstawę, która wspiera i ewoluuje w całym cyklu życia systemu
budynku, a także pozwala wybierać spośród konkurencyjnych cen usług. dostawców.
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Pacjenci przebywający w
pomieszczeniach o dobrym
nasłonecznieniu wykazywali 22%
zmniejszenie zapotrzebowania
na leki przeciwbólowe
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Sieciowe
rozwiązania
budynkowe
W jaki sposób sieciowe rozwiązania budynkowe poprawiają
samopoczucie pacjentów ?
Elastyczność w tworzeniu dowolnego typu pulpitu nawigacyjnego
Twoja placówka jest unikalna. Ułatwiamy tworzenie niestandardowych aplikacji dla pacjentów,
personelu szpitala, a nawet dostawców. Na przykład pozwól pacjentom prosić o posiłki, koce,
wodę itp., Oznacza to, że właściwe osoby z personelu odpowiedzą na wezwanie za pierwszym
razem.

Lepsze czasy regeneracji
Nasze rozwiązania oświetleniowe można zsynchronizować z rytmem dobowym, co, jak
udowodniono, skraca czas rekonwalescencji pacjentów.

Ekran dotykowy dla pacjentów i personelu
Nasz panel dotykowy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem umożliwia pacjentom i personelowi
łatwe sterowanie ustawieniami sali. Na stanowisku pielęgniarek mogą łątwo przeglądać i zmieniać
ustawienia pokoju, co może pomóc w zrozumieniu pacjentów, na przykład czy ma gorączkę lub czy
też w pokoju jest po prostu zimno.

Jak sieciowe rozwiązania budynkowe pomagają unikać przestojów ?
Znajdowanie wyposażenia
Skorzystaj z naszych czujników i elementów sterujących, aby szybko znaleźć drogi sprzęt i często
używane przedmioty, takie jak wózki inwalidzkie, aby zapewnić wydajniejszą pracę i zaoszczędzić
personelowi setki niepotrzebnych kroków.

Jak sieciowe rozwiązania budynkowe pomagają
w uzyskaniu oszczędności ?
Oszczędność energii
Dzięki nowoczesnemu systemowi BAS można zastosować zaawansowane sterowanie, które
wykracza poza planowanie wartości zadanych temperatury w celu zmniejszenia zużycia
energii i obniżenia kosztów.
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Zintegrowane systemy i połączona
technologia mogą pomóc zapewnić
lepsze samopoczucie pacjentom, ich
rodzinom i personelowi
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Produkty

Serie sterowników ECLYPSE
Seria sieciowych produktów IP i Wi-Fi

Allure UNITOUCH

i

my PERSONIFY

Najnowocześniejszy dotykowy interfejs użytkownika i
aplikacja mobilna

ENVYSION
Responsywny, oparty na sieci WWW interfejs
graficzny i wizualizacja

EC-Net
Oparta na sieci Web wieloprotokołowa platforma
automatyzacji budynków i zarządzania energią
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Łączenie ludzi z inteligentnymi rozwiązaniami budynkowymi
dla lepszego zdrowia, lepszych przestrzeni, lepszej wydajności.
Distech Controls wyznaczył standardy w branży w zakresie innowacyjnych, opłacalnych i prawdziwie otwartych systemów zarządzania budynkiem
i energią, które pomagają zwiększyć oszczędności operacyjne i zapewnić zrównoważony rozwój przez cały cykl życia obiektów.

Poniżej przykłady placówek opieki zdrowotnej, które cieszą się dobrym zdrowiem dzięki rozwiązaniom Distech Controls:
• St. Vincent Health System, Little Rock, AR, USA
• BioMed Realty (BioMed), San Diego, CA, USA
• Santa Rosa Memorial, Santa Rosa, CA, USA
• Glasgow Hospital, Glasgow, MT, USA
• Lucil Packard Children’s Hospital, Palo Alto, CA, USA
• Ineris Laboratory, Verneuil-en-Halatte, Francja
• Deventer Hospital, Deventer, Holandia
• Shoalhaven District Memorial Hospital, Nowra, NSW, Australia
• Sydney Private Hospital, Ashfield, NSW, Australia
• Auckland City Hospital, Auckland, Nowa Zelandia
I wiele więcej

Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby dowiedzieć się,
jak nasze rozwiązania mogą usprawnić działanie i obniżyć
koszty w Twoich obiektach.
www.distech-controls.com
sales@distech-controls.com
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