[/lommy personal]
GPS-tracker til professionelle og privatpersoner
Lille og brugervenlig sporingsenhed der giver stor personlig sikkerhed
Med den avancerede 3. generations Lommy Personal er der skabt en lille s poringsenhed, som er udviklet til at
give stor personlig sikkerhed inden for erhverv, offentlige institutioner og til privat brug.
Som et af markedets eneste produkter kan Lommy Personal, i kombination m
 ed Lommy Tag, give dig tryghed
udendørs men ligeledes inde i bygninger – dette er helt unikt!
Lommy Personal er meget let at betjene og så fleksibel, at den altid vil kunne tilpasses brugerens særlige behov.

Tryghedsalarmer til Randers
kommunes ældreområde
Besparelseskrav for ældreområdets nattevagt i Randers
Kommune betyder, at nogle medarbejdere skal arbejde alene.
Det har medført et behov for tryghedsalarmer til den enkelte medarbejder. Markedet blev undersøgt og valget faldt på
GSGroups Lommy Personal, valgt ud fra samlet pris, gode
referencer samt hjælp ved implementering.
Distriktsleder og leder af natcentret Hanne F. Elkjær udtaler:
”Tryghedsalarmen er blevet godt modtaget, de anvendes,
og giver tryghed i det daglige arbejde og giver endvidere
mulighed for at finde frem til den medarbejder, som er
tættest på et aktiveret borger-nødkald”.

www.gsgroup.dk

Sikker GPS-sporing giver frihed
og tryghed til alle
En Lommy Personal har mange anvendelsesformål: Overvågning af
personer der arbejder alene, beskyttelse af social- og sundhedsarbejdere,
ældre og demente borgere, værditransporter og vægtere samt sikkerhedsalarm
for børn og handicappede.

[GSM]

[Alarmknap]

Har du behov for at ringe op til en
person, der kan hjælpe dig, klares
dette nemt med en Lommy Personal. Fungerer på samme måde
som en mobiltelefon – blot meget
enklere.

Når den røde alarmknap midt
på Lommy Personal aktiveres,
sendes der straks et alarmkald.
Send til flere, eller send til få –
den enkle betjening af Lommy
Personal gør det nemt at lave den
rette opsætning af enheden.

[Lystårn]

[Faldsensor]

[Alarmcentral]

Rødt, gult, grønt, blåt samt hvidt
lys. Høj lysintensitet fra LEDmodulet øverst på enheden.
Få forskellige indikationer fra
”lystårnet” alt efter situationen.

Lommy Personal har indbygget
faldsensor. Reageres der ikke på
det akustiske signal, sendes
automatisk en alarm.

Lommy Personal kan let tilknyttes en alarmcentral. Derved er
du altid i kontakt med en person,
der kan hjælpe dig, hvis uheldet
er ude.

[Vibrator]

[GPS]

[Højttaler]

Aktivér den røde alarmknap, og der
åbner sig en automatisk talekanal.
Den indbyggede vibrator giver dig
vished om, at din alarm er blevet
hørt.

Med sin højfølsomme GPS-modtager fungerer Lommy Personal
også under særligt vanskelige
forhold. Enheden lokaliseres med
få meters nøjagtighed

Med den indbyggede MP3 afspiller kan man afspille forud-indtalte stemmebeskeder baseret på
bestemte situationer.

GSGroup, Skagerrakvej 1,
DK-6715 Esbjerg N, Denmark

[Programmérbare
knapper]
Forskellige vigtige funktioner med
et enkelt tryk. Telefonopkald til
faste numre. Send forud-
programmerede sms’er. Afspil
ning af beskeder. Med hele 6
knapper kan Lommy Personal
tilpasses enhver.

