SRT326 för fast larmadress
Ökad trygghet med personlarm från Offentlig Säkerhet. Med en SRT326 ökar
tryggheten för personer som arbetar i utsatta positioner, med ensamarbete
eller med riskfyllda situationer
Larm
Med ett tryck på larmknappen får
larmcentralen information om vem den
nödställde är. Samtidigt kopplas ett
röstsamtal upp och operatören kan höra
vad som händer och hur situationen
utvecklas. Beroende på händelseförlopp
och förutbestämd larmplan ser
operatören till att rätt hjälpinsatser
kommer på plats. En trygg vetskap för
utsatta personer.
Man Down
Om SRT326 hamnar i en liggande
position kan ett larm skickas
automatiskt efter en förutbestämd
tidsperiod.
Timerlarm
Enheten kan efter en förutbestämd
tidsperiod automatiskt skicka ett larm
om användaren skulle vara medvetslös
eller oförmögen att själv kunna larma.
Larmcentral
Offentlig Säkerhet har ett nära
samarbete med Sveriges största
larmcentraler samt flera av Sveriges
mindre larmcentraler. SRT326 kan
kopplas mot SOS Alarm, NOKAS,
Securitas, Rapid och G4S med flera.
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Utvecklad i Sverige
Högtalare och mikrofon
Accelerometer
GSM/GPRS
Vattentät (IP54)
Batteritid 4 dygn
Möjlighet till intelligent
strömsparläge
Kan skicka lågbatterilarm
Lätt och behändig 90*46*21,5 mm
Vikt: 100g
Tydliga statuslampor
Laddning via USB
Kan beställas med E-sim (integrerad
kretslösning) i stället för SIM-kort

Tillbehör:
Väggladdare, bordsladdare, billaddare,
USB-kabel, väska och nyckelband.

Kontakta våra säljare
Tel 08-89 82 10
info@offentligsakerhet.com

Call Button
Utöver larmknappen finns även Call
Button som ringer upp ett
förprogrammerat nummer, t.ex.
kontoret eller en kollegas mobiltelefon.
Call Button ger användaren ett
alternativ i situationer som är mindre
kritiska.

Läs mer
För mer information om SRT326,
teknisk specifikation samt snabbguide
gå in på Offentlig Säkerhets hemsida,
www.offentligsakerhet.com

Batteri
SRT326 har en av marknadens bästa
batteritider på 4 dygn. När batteriet
behöver laddas förvarnar enheten i god
tid och aktuell batteristatus går alltid att
avläsa via batteriindikatorn.
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