
Voor- & nadelen

    Locatiebepaling

    Man down

    Geofencing

    WiFi frequentie

Geleverd met

     1 x Centrale hub

     10 x Repeater

     2 x Mandown pager

EkoTek startset met 10 repeaters en 2 
pagers

EkoTek is een draadloos persoonsbeveiligings oplossing. Het systeem is 
gemaakt om personeel te beveiligen op bedrijfslocaties. Hierbij kunt u 
denken aan laboratoria, scholen, fabrieken, energiestations, winkels, 
ziekenhuizen en zorghuizen. Tijdens gevaarlijke situaties is het mogelijk om 
direct alarm te slaan. De draadloze repeaters hebben allemaal een eigen 
naam. Als er alarm geslagen wordt weet de draadloze alarmontvanger 
precies op welke locatie dat is. Na het activeren van een alarm door middel 
van de sensoren of een noodknop zal het systeem automatisch collega's 
alarmeren. De assistentie weet meteen waar de hulp nodig is en kan snel 
reageren om verdere escalatie te voorkomen.

EkoTek is speciaal gemaakt om (alleen werkend) personeel te beschermen 
tegen gevaarlijke omgevingen. Gevaarlijke stoffen of boze klanten? EkoTek 
kan extra personeel waarschuwen als de situatie onverwachts uit de hand 
loopt. Na het activeren van een alarm via de sensoren of handmatige 
noodknop zal EkoTek automatisch collega's alarmeren. Bij het noodbericht 
zal ook direct een locatiebepaling van de zender meegezonden worden. Op 
die manier kan assisterend personeel direct naar de juiste locatie 
gedirigeerd worden. EkoTek geeft uw personeel een veilig gevoel omdat ze 
weten dat er direct collega's gewaarschuwd worden in een noodsituatie. 
Handmatig of automatisch.

De EkoTek hub is de centrale apparatuur van het EkoTek systeem. U heeft 
er n nodig in het gehele systeem. De centrale hub kunt u benaderen via het 
ingestelde IP adres. In de webinterface kunt u alle instellingen naar wens 
aanpassen. Op basis van verschillende regels kunnen alarmmeldingen naar 
eigen beheer afgehandeld worden.

Alarmberichten versturen
Functies op apparatuur activeren
Locatienamen aanpassen
Speciale regels instellen
Logboek
TAP ingang
ESPA ingang
ESPA uitgang
230 voeding
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Extra informatie

Sku EKOSET-10-2

Categories Alleenwerksystemen, Mobiele personenalarmering, Persoonsbeveiligingsysteem, Man down systeem

Merk Multitone

Soort Productbundel

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Eerlijk, snel & betrouwbaar

 Winnaar FD Gazelle & Motorola Rising Star

 ISO9001 gecertificeerd, ISO27001 onderweg

 Klanttevredenheid van 9.3 over periode 2018-2023

 0% gas, 66 zonnepalen en elektrische voertuigen

 Cashback programma voor het goede doel

 Al meer dan 15 jaar actief
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