
Voor- & nadelen

    Direct locatie bij alarm

    Spreek & luister verbinding

    Geen omvalbeveiliging

Geleverd met

     Firecom protect apparaat

     Oplader

     Keycord

     1 jaarlicentie

     Portal

     Netwerkgebruik

Firecom Protect incl 1 jaar 
abonnement

Firecom SOS is geschikt voor alleenwerkers in openbare of industrile 
omgevingen. De verschillende bewakingen zorgen ervoor dat uw 
medewerkers optimaal bewaakt zijn.

Kenmerken van Firecom Protect

Binnen en buiten alarmeren
Firecom protect alleenwerk beveiliging en noodknop
Een kaart geeft de locatie aan waar iemand zich bevindt op het 
moment van alarmeren.
Altijd een spreek-luisterverbinding tussen gebruiker en opvolgers.
Meerdere mensen tegelijkertijd bellen met n druk op de contactknop.
Instellen van veilige zones voor bijvoorbeeld mensen met beperkte 
toegang
Lange gebruiksduur door intelligente technologie.
Stijlvol en compact alarmdevice.
Zeer gebruiksvriendelijk platform
Opladen door docking station

Hoe werkt Firecom protect

In geval van nood of wanneer men zich onveilig voelt kan de gebruiker met 
n druk op de knop (minimaal 2 seconden ingedrukt houden totdat u een 
pieptoon hoort en het alarmdevice voelt trillen) automatisch meerdere 
contactpersonen tegelijkertijd alarmeren. Zodra n van de contactpersonen 
het alarm accepteert ontstaat er direct een spraakverbinding met de 
gebruiker. De andere contactpersonen worden genformeerd dat het alarm 
in behandeling is. Het Firecom protect platform stuurt ook automatisch de 
locatie van de gebruiker door. Locatiebepaling en het kunnen instellen van 
zogenaamde veilige zones is een belangrijk onderdeel van het platform. 
Deze functies zijn uitermate geschikt voor bijvoorbeeld mensen met 
agressie gevoelige functies of alleenwerkers..

Prijzen

Eenmalige aanschaf 105,00
Eenmalige activatie 35,00
Jaarlicentie met 3 contactpersonen 170,00
Jaarlicentie met 3 contactpersonen en meldkamer 230,00

Meer informatie of bestellen?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bezoekadres
Randweg 10,
2941CG Lekkerkerk

 085-4011980

 info@firecom.nl

BTW : NL859285224B01
KvK : 72915846
Bankrekening : NL46 RABO 0117 
8619 87



Extra informatie

Sku protect

Categories Mobiele personenalarmering, Alleenwerksystemen, Draagbare noodknoppen, Man down systeem

Merk Firecom

Noodknop Ja

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 Eigen 24/7 serviceteam

 Gratis adviesgesprek

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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