Safemate Watchone

Mobil trygghetsalarm med GSM, GPS og WIFI

Tekniske spesifikasjoner
Modell: Safemate Watch one (SM-TK-V01-1)
Kommunikasjon: GSM 2G, GPRS, SMS
GSM frekvensbånd: band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Størrelse: 39 x 39 x 16 mm Vekt: 53g (m/batteri)
Batteristørrelse: 450mAh (standbytid opptil 8 dager)
GPosisjonering: GPS, GSM og WIFIstart: 1/38/42 sek)
GPS Antenne: Innebygget
Knapper: AV/PÅ og Alarmknapp (1 og 2 for fremtidig bruk)
Sensorer: Bevegelsessensor og lyssensor
Lyd: Mikrofon og Høyttaler
Lading: Magnet-kontakt med USB kun for lading
IP-klassifisering: IP66 (vanntett)
Alarm/varsler: Alarm / geofence / lavt batteri/ lading
Temperatur virkeområde: -20 til +80C°
Godkjenninger: CE / RoHS
Protokoller: Innebygget egen protokoll

Safemate Watchone er en avansert GSM- og GPS basert mobil trygghetsalarm utviklet spesielt for
mennesker som ønsker ekstra trygghet i og utenfor eget hjem. Alarmen settes opp slik at man
definerer hvem den skal varsle ved ulike hendelser. Alarmen kan settes over til et døgnbemannet
responssenter med helsepersonell eller integreres inn mot kommunens hjemmetjeneste. Pårørende
kan også delta i varslingskjeden.
Safemate Watchone etablerer en høyttalende toveis samtale samtidig som den sender oppdaterte GPS / WIFI posisjonsmeldinger til
alarmmottaker. GPS /WIFI posisjoner kan settes opp til å sendes kontinuerlig, eller automatisk kun ved bevegelse, og systemet kan
varsle når bruker beveger seg utenfor ett definert område (geofence). Safemate er enkel å konfigurere fra vårt brukervennlige
administrasjonsgrensesnitt tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon.

Nøkkelfunksjonalitet

Standardinnhold

·· Mobil trygghetsalarm / klokke med toveis tale

·· Safemate Watchone (SM-TK-V01-1)

·· Posisjonering ved hjelp av GPS og WIFI

·· Magnetisk lader med USB kabel

·· Inkludert SIMkort med global dekning

·· Brukermanual

www.safemate.no

Programvare
Safemate Privat
Safemate Privat er utviklet spesielt for private brukere.
Løsningen passer deg som har en eller flere enheter du
administrerer for familiemedlemmer, kjeledyr eller andre
gjenstander du ønsker å passe ekstra godt på. Fra Safemate
Privat kan du enkelt legge til, administrere og håndtere
alarmer. Applikasjonen benyttes på PC, nettbrett eller
smartmobil.

Safemate Pro
Safemate Pro

er laget spesielt for den profesjonelle

brukeren som administrerer alle enheter tilknyttet bedriften
eller kommunen. Safemate Pro gjør det enklere å legge til,
konfigurere, monitorere og håndtere løpende alarmer fra
mange enheter. Safemate Pro støtter sub-organisasjoner
med tilgangskontroll samt avansert geofence. Et dashboard
gir deg et oversiktlig situasjonsbilde.

www.safemate.no

