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TWIG Neo

TWIG Neo is een draagbaar noodknop of persoonlijk alarmapparaat dat is 
ontworpen om gebruikt te worden door verschillende werknemers die alleen 
werken en behoefte hebben aan persoonlijke veiligheid. Meerdere 
draagopties, schaalbaarheid en het klein formaat maken het ideaal voor 
laboratorium, onderhoud en personeel in de gezondheidszorg. Met zijn 
kleine formaat, biedt TWIG Neo alle essentiele beschermingsfuncties voor 
werknemers die alleen werken en het kan eenvoudig worden geintegreerd 
met verschillende monitoringsystemen.

De TWIG Neo kan gebruikt worden voor mensen die alleen werken in 
afgelegen delen in een bedrijf. Bij het indrukken van de rode noodknop zal 
de TWIG Neo een vooraf geprogrammeerde lijst met SOS telefoon 
nummers bellen. Als de medewerker omvalt of onwel wordt dan gaat de 
TWIG Neo automatisch de SOS telefoon nummers bellen.

Op zoek naar een noodknop

Bescherm uw familie en medewerkers met een noodknop die automatisch 
belt en SMS berichten verstuurd bij een val of geen beweging.

Meer informatie over de fabrikant

TWIG verkoopt, ontwikkelt en produceert betrouwbare, duurzame en op de 
lange termijn kosteneffectieve persoonlijke alarmen. TWIG zorgt voor onze 
klanten met professionele ondersteuning gedurende de hele levenscyclus 
van het product. De producten van TWIG worden ontwikkeld en 
geproduceerd in Finland in een energiezuinige fabriek onder een 
ISO9001:2015 en ATEX-conform kwaliteitsmanagementsysteem.

De belangrijkste kenmerken:

2G/3G met 4G data
Locatie bepaling op basis van GNSS
AGNSS via TWIG service
Rode noodknop voor snel alarm
Automatisch alarm bij omvallen / kantelen
Automatisch alarm bij geen beweging
Automatisch alarm bij harde val
Hands-free bellen
Snel keuzen toets
Veel accessoires beschikbaar

Productvideo
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Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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Extra informatie

Sku TLP52EU

Categories Twig, Products, Mobiele personenalarmering

Tags Neo

Weight 54

Dimensions 18 × 46 × 62 mm

Bluetooth Ja

Display Ja

Explosievrij-atex Nee

Gebruiksduur-digitaal 72

Geschat-bereik Wereldwijd

Gnss Ja, Nee

Handleiding Ja

Ip-klasse 67

Kleur Zwart

Materiaal Plastic

Noodknop Ja

Omvalbeveiling-mandown Ja, Nee

Oplaadbaar Ja

Protocol 2G/3G+4G

Trillen Ja

Vrij-programmeerbare-toets 1

Capaciteit 750 mAh

Type-accu Lithium-Ionide

Merk TWIG

Srd-wifi-bluetooth Ja, Nee
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