
Voor- & nadelen

    Mandown alarmering

    Handmatige noodknop

    Geen terugkerende kosten

    ATEX

Geleverd met

     Firecom Guard

     Handleiding

     Enkelvoudige lader

Firecom Guard (ATEX)

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

Kenmerken van Firecom GUARD

Directe spraakverbinding
200 uur stand-by tijd
Bellen naar 4 contactpersonen, bij ATEX versie naar 2 
contactpersonen
SMS bericht naar 2 contactpersonen
Handmatige noodknop
Mandown alarmering
IP65 rating (water en stofdicht)
Klein apparaat

Hoe werkt Firecom Guard

Firecom Guard wordt geleverd met een enkelvoudige lader en maakt 
gebruik van GSM om alarmering te versturen. Na het activeren via de kleine 
zwarte toets is hij direct klaar voor gebruik. U kunt alarm maken door op de 
rode knop te drukken. Als het apparaat plat gaat voor 10 seconden geeft hij 
een vooralarm. Wordt het apparaat niet rechtop gezet, dan gaat hij direct 
bellen naar contactpersonen en stuurt een SMS. De eerste die opneemt 
heeft een spraakverbinding. Na het verbreken van de verbinding gaat de 
Firecom Guard hard piepen. Omdat de Firecom Guard geen gebruikt maakt 
van centrale apparatuur maar net als een normale telefoon naar de 
geprogrammeerde nummers belt heeft u een SIM kaart nodig met tegoed. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van tegoed voor dit 
nummer. U heeft daardoor geen maandelijkse of jaarlijkse kosten bij ons. 
Dit product betreft een eenmalige aanschaf.
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Extra informatie

Sku Guard-ATEX

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

Display Nee

Noodknop Ja

Omvalbeveiling-mandown Ja

Oplaadbaar Ja

Trillen Ja

Vrij-programmeerbare-toets Ja

Waterdicht Beperkt

Wifi Nee

Explosievrij-atex Ja

Ip-klasse 65

Merk Firecom

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Specialist in paging & portofonie

 Eigen 24/7 serviceteam

 Gratis adviesgesprek

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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