NOVA 350
Amigos nya plattform för mobila larmsystem heter NOVA. NOVA 350 är ett driftsäkert och mobilt personlarm med GPS som
lever upp till branschens högt ställda krav. Larmet är designat för att passa såväl personal inom hemtjänst och socialförvaltning som väktare, ordningsvakter och parkeringsvakter.
• Maximal användbarhet och lång drifttid.
• Utvecklat för professionella användare.
• Ett litet och smidigt larm som mäter 7,5 x 5 cm och endast väger 55 gram.
• Larmets funktioner är anpassas efter användarnas önskemål.
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Personlarm med inbyggd GPS-mottagare SiRFstarIV.
Larmknapp, Man Down och fallarm.
Timerlarm kan skicka larm efter en förbestämd tid.
Call Button ringer upp ett förbestämt telefonnr.
2-partssamtal i full duplex (Handfree).
Kan larma till 10 mottagare (16 olika larmformat).
SMS-varning vid låg batterinivå.
Drifttid 2 - 4 dygn.
Stöt- och fukttålig.
240V laddare ingår (12/24V finns som tillval).
Kan anslutas till valfri larmcentral.
SMS-larm med kartlänk och larmets identitet
kan sändas till valfri mobiltelefon.

Larmet fästs

enkelt i kläder, bälten etc med
olika sorters clips/hållare.

Larmväska i läder
finns som tillbehör.
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Våra paketerade
lösningar
GRUNDPAKET PERSONLARM
Ingår i alla våra nedan tjänster:
• Personlarm NOVA 350 GPS (inkl. laddare och väska).
• SIM-kort + GSM-larmabonnemang (fri larmtrafik)
• Utbildning och support
• Garanti och utbytespool hela avtalsperioden

BASIC

STANDARD

PROFESSIONAL

För er som vill ha intern
larmmottagning

Ett paket som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Denna tjänst vänder sig till er som
inte önskar ansluta larmet till någon
larmcentral. Antingen kan ni själva att
ta emot larm eller så är ni nöjda med
SMS* till en eller flera kollegors mobiltelefoner. Larmet kan även ringa upp
till ett nummer för att koppla upp ett
2-vägs samtal.

Med denna tjänst ansluts larmet till vår
certifierade larmcentral*. Våra operatörer är i tjänst 7/24/365 för att ta emot
larm och vidareförmedla åtgärd.

Vår mest sålda paketlösning & marknadens mest prisvärda personlarmstjänst

• Larm till egen personal.
• Vid larm vidtar ni åtgärd själva.
*SMS:et innehåller information om
vem det är som larmat och en kartlänk
till Google Maps så ni kan se positionen
på en karta.
Tips! Ta emot larm med någon av våra
larmmottagare: Amigo Mobile, NEO
Track eller varför inte göra ett Cherrysystem av era larm?

Ni erhåller Grundpaketet med
larmsändaren programmerad att
skicka SMS till en eller flera
mottagare.

Vid larm ringer även larmet automatiskt till larmcentralen så att operatören kan lyssna på situationen och därmed kunna bedömma situationen, eller
om användaren önskar även tala med
operatören för vidare instruktioner.
Ensamarbetarlarm
Med tjänsten Standard vänder vi oss
till er som har ett yrke med förhöjd
risk- eller hotbild.

Denna tjänst är till för er som klassar
personlarmet som skyddsutrustning.
Vid larm så meddelas Polis och vi skickar en väktare till platsen för kontroll
och assistans.
Några exempel på användare är:
• Väktare och ordningsvakter.
• Parkeringsvakter.
• Kontrollanter och delgivningsmän.
• Personer som gör hembesök inom
vård och psykiatri.
Inkommet larm till larmcentralen har
status ”överfall” och kommer att prioriteras framför alla andra larmtyper.

* Val av larmcentral
Vi samarbetar med Security
Assistance och föreslår dem som
standardval. Självklart kan ni
ansluta er till andra larmcentraler om ni föredrar det.

• Grundpaketet
• Anslutning till larmcentral

• Grundpaketet.
• Anslutning till larmcentral.
• Polis meddelas.

Våra larmpaket tecknas på 12, 24 eller 36 månader. Välkommen att kontakta Ronnie Källberg för offert.
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