
Voor- & nadelen

    Mandown alarmering

    Handmatige noodknop

    Geen terugkerende kosten

    Zelf programmeren

Geleverd met

     TWIG Embody

     Lader

     Enkelvoudige lader

TWIG met alarmontvanger

TWIG Embody is een kleine draadloze noodknop op basis van GSM. De 
TWIG Embody heeft drie druktoetsen voor de bediening van het 
apparatuur. De rode noodknop wordt geprogrammeerd met acties naar 
wens. Het is mogelijk om direct een telefonisch verbinding te starten op het 
moment dat u op de knop drukt. Het is daarnaast mogelijk om SMS 
berichten te versturen. Via de ingebouwde GPS sensor is het mogelijk om 
direct de locatie mee te sturen. U kunt deze Google locatie direct openen 
op uw smartphone.

Bent u op zoek naar een draadloze noodknop dan is dit de juiste keuze. De 
door ons aangeboden versie is voorzien van een GSM module, noodknop, 
mandown , GPS en voldoet aan alle EU standaarden. Het is ook mogelijk 
om de TWIG Embody in andere versies te bestellen, neem hiervoor contact 
met ons op.

Het voordeel van de TWIG ten opzichte van andere man-down apparatuur 
is de mogelijkheid om hier zelf een SIM kaart in te stoppen en het apparaat 
zelf te programmeren. U schaft het apparaat aan, stopt de SIM kaart er in 
en programmeert deze naar wens. Daarna kunt u zelf aan de slag! Hulp 
nodig, bel ons.

Kenmerken van Birdy III

Traditionele alarmontvanger voor ontvangst van alarmberichten via een 
semafoonnetwerk of GSM netwerk. Na ontvangst zal de alarmontvanger 
hard gaan piepen en trillen.

De alarmontvanger heeft daarnaast de unieke functie om als SMS pager / 
semafoon te kunnen werken. De SIM kaart in de alarmontvanger kan SMS 
berichten ontvangen en deze op het scherm weergeven. Na ontvangst gaat 
de alarmontvanger hard piepen en trillen. Het is niet mogelijk om te 
reageren op een alarm.

SMS ontvanger van TWIG
Hard piepen en trillen
Geleverd zonder SIM kaart.

Kenmerken van TWIG Embody

Water- en stofdicht conform IP67
Noodknop
Omvalbeveiliging
GPS
EU stekker
SIM kaart (zelf aan te leveren)
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Programmeren van de TWIG Embody

Het is mogelijk om deze TWIG Embody zelfstandig te programmeren met 
een micro USB kabel. De software voor de TWIG Embody is openlijk te 
downloaden op onze website. Ziet u dit niet zitten? Geef dit aan bij de 
bestelling en wij regelen het voor u.

Video van de TWIG Embody

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 24/7 serviceteams op locatie

 Unieke programmering

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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Extra informatie

Sku BUNDLE-TWIG-BIRDY

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

Tags TwigEmbody

Weight 50

Dimensions 61 × 46 × 19 mm

Display Ja

Noodknop Ja

Omvalbeveiling-mandown Ja

Oplaadbaar Ja

Trillen Ja

Vrij-programmeerbare-toets Ja

Waterdicht Ja

Wifi Nee

Ip-klasse 67

Merk TWIG
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