STANLEY TRYG
Skaber tryghed - uanset hvor du er

STANLEY TRYG er en intelligent løsning beregnet til personsikkerhed. Har du personale som er særlig udsat, kan STANLEYs overfaldstryk give ekstra sikkerhed. Uanset om det
vedrører arbejde i en butik, indlevering af dagens omsætning
til banken eller arbejde ved nattetid, er dit personale aldrig
længere væk end et tryk på knappen for at tilkalde hjælp.

PERFORMANCE IN ACTION

TM

STANLEY TRYG
VI STÅR PÅ SPRING

FEATURES

STANLEY Tryg er en mobil alarminstallation. Den er
velegnet til virksomheder, hvor personalet er mere
udsat grundet deres jobfunktion.

Tracking

Med STANLEY Tryg får den ansatte direkte beskyttelse
fra Kontrolcentralen via GPS positioneringen. Overfaldsalarmen giver mulighed for at tilvælge“mandown” funktion, Geo-Fence (virtuelt hegn) samt
App til smartphone med statusindikator på enheden
samt kortfunktion.

Kontrolcentral opkobling

AKTIV TRYGHED SKABER TRYGHED PÅ
ALLE NIVEAUER
Hjertet i vores overfaldsalarm udgøres af en trådløs
enhed, som du kan bære rundt på overalt og som
giver mulighed for at sende en ”stille” alarm direkte
ved fare. Ved alarm kobles de rette personer på for
at kunne iværksætte den korrekte handling f.eks.
sende en vægter, finde en bestemt kontaktperson i
virksomheden eller tage kontakt til politiet ved evt.
truende situationer. Tiltag, der skal hjælpe med at
kunne bistå den alarmerende på en effektiv måde.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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SiRF 4 A-GPS
SMS-GPRS 2-Vejs tale
Højtaler & mikrofon
Autosvar med vibration
Geo-Fence med ind- og udadvisering
G-Sensor for “man-down” tiltfunktion
Realtidssporing
Li-lon Polymer batteri på 850mAh
Batteri min. drifttid pr. ladning: 13-25 timer
Batteri typisk drifttid pr. opladning: 23-30 timer
Dimensioner: 5,4 x 4,0 x 16 cm
Vægt 45-73 gram
ISO godkendt (Personlig nødalarmsystemer ISO 22.27.18 )
CE godkendt
Testet for faldsikkerhed (DS/EN60068-2-32:1997)

Features inkl.
Simkort inkl. fri datatrafik i DK

Reaktion jf. aftalt forholdsordre
Vandafvisende coating
Tale opkald og højtaler
Bæltetaske, halsstrop samt USB lader
Advisering ved lavt batteri
Alarm knap for data og voice transmission
Tillægsydelser
Vagtudrykning
‘Man-down’ (tiltfunktion)
SMS eller email advisering

Polling (i-live-signal) hvert 5. min
App til smartphone

STANLEY ASSURETM - ET SIMPELT KONCEPT
MED FASTPRIS GARANTI
Med vores in-house lejeløsning STANLEY AssureTM,
kan vi tilbyde én enkel aftale, der kun indebærer
én månedlig betaling. Samtidig får du den nyeste
software og hardware pakke, kombineret med en
service- og overvågningspakke, der skræddersyes
efter dine individuelle behov.

Bemærkninger:

Du kan kontakte STANLEY Security på telefon +45 7023 4949 eller via
mail kundecenter.danmark@sbdinc.com, hvis du er interesseret i at høre yderligere.
De angivet oplysninger er korrekte på tryktidspunktet.

Overfald

