Wij beschermen mensen
Gewoon thuis blijven wonen?
Met Mopas van SafetyTracer!

Comfort en veiligheid in uw woning begint bij de
voordeur en daarom kunnen Mopas transponders
draadloos gekoppeld worden met elektrische
deursloten, waarmee deuren door uzelf uw
naasten of door verzorgers geopend kunnen
worden.
In de woning kunt u naar wens op meerdere
plaatsen handbediende of automatische
alarmmelders plaatsen. Er zijn speciale alarmdrukkers voor badkamer, keuken , toilet en
woonkamer beschikbaar. De transponders zijn
ook verkrijgbaar met een comfortabele drukknop
om de pols of de hals. Een automatische
welzijnsmelding naar uw verzorgers of naasten is
ook mogelijk.
Zorgapparatuur wordt online met ons systeem
worden gekoppeld, waardoor uw uw hulpoproepen altijd bij de juiste personen terecht komen. Dit
kunnen uw mantelzorgers en/of medewerkers
van uw (Thuis)zorgorganisatie.

op meerdere plekken alarmdrukkers mogelijk:
bv. keuken, toilet en badkamer;

meerdere hulpverleners/mantelzorgers toe te
wijzen aan hulpvrager;

koppeling aan rookmelders mogelijk:
bv. in keuken, slaapkamer en op overloop;

volledig automatische 24-uurscontrole van de
systeemwerking;

koppeling en aansturing van elektrisch
voordeurslot mogelijk;

uitbreiding met online akoestische bewaking
mogelijk.

standaard thuissignalering en optioneel
welzijnsmelding;

www.safetytracer.eu

Betrouwbare alarmering
U draagt een comfortabele drukknop om uw hals of
pols. Als u zich binnen of buiten onveilig voelt, of
onzeker bent, drukt u op de knop.

Positiebepaling binnen en buiten
Door een zeer nauwkeurige positie- en tijdsbepaling
bent u binnen en buitenshuis in geval van nood altijd
vindbaar.

Gecontroleerde toegang
Ons systeem verleent op een gecontroleerde manier
toegang tot uw woning.

Spreken en luisteren
Spreek- en luisterfunctie voor persoonlijk contact
geeft u direct een comfortabel gevoel.

Bewegingsgebied inrichten
Om extra veiligheid en comfort te bieden is het met
ons systeem mogelijk verschillende bewegingsgebieden in te richten.

Rookmelding
Rookmelding door speciale rookmelders. Deze zijn
draadloos met ons systeem verbonden.

Valdetect en geen-beweging-signalering
Zowel binnen als buiten. Indien u valt en binnen een in
te stellen tijd niet beweegt, stuurt ons systeem een
alarm.

Wil u meer weten over een van onze producten of
heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via
info@safetytracer.eu of +31 85 11 10 351

