GSMbaserade Personlarm –
säkerhet med GPS positionering
Räddar liv och säkrar tillgångar

Exempel på användningsområden för GSMbaserat personlarm:

•

Säkerhetspersonal (väktare, rondpersonal)

•

Vårdpersonal, sjukvårdare, hemtjänst

•

Ensamarbetare (skog, industri, gruvnäring, hamnar)

•

Arbetare i riskområden (t.ex. ATEX miljö)

•

Transport (taxi, ambulans, transportfordon)

•

Personal och personer med hotbild (skyddad position)

Checklista vid val av personlarm:

•

Bör ha god batteritid och ge pålitligt skydd

•

Bör vara diskret och lätt att använda (bör ha dedikerad larmknapp)

•

Bör ha snabb positioneringsfunktion (logfunktion bör finnas)

•

Bör det vara vattentät och robust skalutformning?

•

Bör det ha högtalar funktion eller ej? (högtalarfunktion lämpligt vid ensamarbete)

•

Bör det ha Mandownlarm?

•

Bör det ha timerfunktion? Dvs larma om en person inte kommit ut från en speciellt område efter en tid.

•

Bör det ha staketlarm? Dvs larma om en person lämnar ett visst område.

TWIG Easy
TWIG Easy höjer personsäkerhet med GPS positionering. Enkelt personlarm avsett för att skydda ensamarbetare.
Den är liten, lätt och har designats i samråd med skydds- och säkerhetsspecialister.

Teknisk specifikation:

•

Liten men kraftfull (väger 80 gram)

•

ManDown funktion och stillestånds alarm

•

AGPS (spårsökning sker på under < 60 sek)

•

GPS spårsökning, < 5 sekunder (GPRS)

•

Extra stort batteri, förlängd batteritid (2600 mAh)

•
•

Fjärrsynkronisering med SMS och GPRS
Användningstid GPS/GPRS sökning 40+ timmar

•

Stöttålig inkapsling

•

Snabbnummerknapp (programmerbar)

•

Vattensäker IP67

•

Tydlig display

•

Dedikerad stor larmknapp

Twig Protector
Twig Protector är den ultimata larmtelefonen för personligt skydd. Personlarmet är framtaget för att skydda utsatta arbetsgrupper i samhället.
Smidig och funktionell design utvecklad i samråd skydds- och säkerhetsspecialister från flera olika branscher.
•

Teknisk specifikation::

•

Liten men kraftfull (väger 80 gram)

•

ManDown funktion och stillestånds alarm

•

GPS spårsökning, < 5 sekunder (GPRS)

•

Lång batteritid (1300 mAh)

•
•
•

Användningstid GPS/GPRS sökning 20+ timmar
Fjärrsynkronisering med SMS och GPRS
GSM standby up to 260 hours

•

Stöttålig inkapsling

•

Snabbnummerknapp (programmerbar)

•

Vattensäker IP67

•

Tydlig display

•

Dedikerad stor larmknapp

