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P150 Larmmatta 
1828566 – P150 Larmmatta 6,3mm plugg 

1828562 – P150 Larmmatta 

 

 

 

 

 

Det finns två typer av Larmmattor och båda placeras nedanför användarens säng och registrerar och triggar 

ett larm så snart användaren placerar en fot på mattan. Hur larmet vidaresänds kan variera beroende på 

modell. 

1828566 P150 Larmmatta 6.3 mm plugg kopplas in direkt i befintligt larmuttag.  För att möjliggöra för 

användare att själv kunna larma kan en, 1828599 Y-Kabel Larm 6.3 1 Ha-2Ho, kopplas mellan mattan och 

larmingången i väggen. I denna går det då att koppla in ytterligare en larmkontakt som placeras vid 

användaren i sängen.  

1828562 P150 Larmmatta kopplas in direkt i en separat larmsensor typ en 1828549 P154 Companion. Den 

har då möjlighet att vidaresända larmet till en personsökare. 

P150 Fakta  

Storlek 910x610x5,5mm 

Vikt 1,6kg 

Material Grå PVC 

Minimumvikt Golv 40kg och tunn matta 25kg 

CE-certifiering REACH med <0,1% ftalater 

 P150 Larmmatta har utvecklats och tillverkats 
som ett Medicintekniskt tillbehör i enlighet med 
Medicintekniskt direktiv 93/42/EEG 

 

OBS: Mattan får ej vikas och ska förvaras plant. För att säkerställa funktion ska mattan bytas      
1ggr/år. 
 

Larmmattan kan användas direkt på golvet utan något ovanpå men fungerar även bra liggande under en 

tunn matta. Då döljs och skyddas både matta och kablage. Undvik mörka mattor då vissa personer, tex med 

demens, kan uppfatta detta som ett obehagligt ”hål” i golvet. 

Larmmattan ligger stabilt på de flesta golv men om larmmattan verkar glida på golvet kan man använda en 

vanlig anti-glid skydd under den.  
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Se till att larmmattans alla kanter ligger platt på golvet. 

Lägg kabeln under möbler eller fäst den på golvet med tejp för att undvika snubbelrisk och slitage. 

Anslut till en Alert-iT Larmsändare 

Ta bort skarvdosan från sladden genom att klicka ur  

modularkontakten. Kontakten kan nu anslutas i en  

larmsändare som med radio kan skicka larmet vidare.  

Anslut till larmuttag i väggen 

Anslut den förlängda kabeln till larmmattan via skarvdosan.  

Anslut 6,3mm Teleplugg i väggens larmuttag 

Test! 

Det är viktigt att testa mattans funktion  

innan den tas i bruk! 

Stå på de 5 positionerna och säkerställ att larm  

aktiveras. Kom ihåg att återställa larmet mellan  

varje testpunkt. Vikten bör vara samma eller lägre  

än hos personen som ska ha larmmattan.   

 

 

 

Rengöring 

Larmmattan kan rengöras med Ytdesinfektion (alkohol) eller vanlig ytrengöring för golv, bänk osv.  

 

 Väldigt enkel att använda 

 

Steg 1: Brukaren sätter sig eller lägger sig ner. 

Steg 2: När brukaren ställer sig upp på larmmattan, då skickas ett larm omgående. 

Steg 3: Skötaren aviseras via personsökare eller befintligt larmsystem. 

 

 


