
Henkilöturvatuotteet hoivatyöhön, 
teollisuuteen, rakennusalalle,  
kiinteistö- ja kunnossapitopalveluille, 
logistiikkaan ja palvelusektorille.

HENKILÖHÄLYTTIMET  
YKSINTYÖSKENTELEVILLE



EMBODY

TWIG SOSCard on henkilökortin muotoinen henkilöhälytin, 
joka on suunniteltu turvaamaan yksintyöskentelyä monissa 
erilaisissa työtilanteissa. Laite soveltuu etenkin työtehtä-
viin, joissa edellytetään henkilökortin käyttöä. 

Laitteessa on helppokäyttöiset painikkeet. Sitä voidaan kantaa  
repäisyhälytyksellä varustetulla kaulanauhalla tai kiinnittä-
mällä laite klipsillä vaatteeseen.

Mallin ominaisuudet voidaan tilattaessa valita tarpeiden  
mukaan  (GNSS, ManDown++, SRD).
• IP67-luokitus
• Seuranta ja paikannus
• Hälyttäessä soittaa ja lähettää tekstiviestejä valittuihin numeroihin
• Automaattivastaus ja virtuaaliaita
• Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 14 päivää)

SOSCARD

TWIG Embody henkilöhälytin on kehitetty mahdollistamaan 
turvallisen yksintyöskentelyn sekä vanhusten ja muiden  
erityistarpeisten itsenäisen liikkumisen. 

TWIG Embody on entistä pienempi ja helpommin puetta-
va. Se voidaan kiinnittää esimerkiksi vyöhön, ranteeseen,  
henkilökorttiriipukseen tai suoraan vaatteeseen. 

Mallin ominaisuudet voidaan tilattaessa valita tarpeiden  
mukaan (GNSS, ManDown, SRD, 3G).
• IP67-luokitus
• Seuranta ja paikannus
• Hälyttäessä soittaa ja lähettää tekstiviestejä valittuihin numeroihin
• Automaattivastaus ja virtuaaliaita
• Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 14 päivää)

Turvallista 
työskentelyä.
Suomessa valmistetut TWIG- 
henkilöhälyttimet tuovat turvan 
myös yksintyöskenteleville.  
Turvallisuuden lisäksi ne säästävät 
aikaa, rahaa ja ympäristöä.



PROTECTOR

TWIG Bracer on turvapuhelin, jossa on normaalit 
Android-älypuhelimen toiminnot. Laite soveltuu siis 
henkilöhälyttimen lisäksi myös työpuhelimeksi. Puhelin 
on IP68-luokiteltu ja suunniteltu kestämään koviakin 
iskuja. 

Laitteessa on automaattinen kaatumistunnistus Man-
Down+ sekä ajastettu hälytys (AmberAlert).
• IP68-luokitus
• MIL-STD 810G-standardi
• Seuranta ja paikannus
• Etu ja takakamera
• Tehokas taskulamppu

BRACER

Myös ATEX-malli!

TWIG Protector soveltuu tilanteisiin, joissa hälytystoiminnon 
lisäksi halutaan myös muuta toiminnallisuutta, kuten esioh-
jelmoituja numeroita. Lisänäppäimet mahdollistavat myös 
äänenvoimakkuuden säätämisen tilanteeseen sopivaksi. 

TWIG Protector voidaan kantaa kaulanauhalla tai erillisessä 
vyölenkillä kiinnitettävässä suojakotelossa.

Mallin ominaisuudet voidaan tilattaessa valita tarpeiden mu-
kaan  (GNSS, ManDown+, SRD, 3G, AmberAlert). PRO-malli: 
Suuri kaiutin ja voimakas värinä äänekkäisiin olosuhteisiin.
• IP67-luokitus
• Seuranta ja paikannus
• Hälyttäessä soittaa ja lähettää tekstiviestejä valittuihin numeroihin
• Automaattivastaus ja virtuaaliaita
• Käyttöaika 9 päivää (valmiustilassa 25 päivää)
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TWIGin edistyksellinen pilvipalvelu on rat-
kaisu, jolla pystyt hoitamaan lähes kaikki 
henkilöhälyttimiin liittyvät asiat selainpoh-
jaisella ratkaisulla. Henkilöhälyttimien ase-
tuksia ja toimintaa voidaan muuttaa hel-
posti etänä. 

Point-palvelun avulla voidaan myös seurata  
henkilöhälyttimien liikkeitä ja aktivoida 
automaattisesti raportointipyynnöt tietyillä 
alueilla (esim. korkean riskin kohteet).

TWIGPOINT

TWIG-laitteisiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita helpot-
tamaan käyttöä ja mahdollistamaan erilaiset käyttöympäristöt.

NAPPI ASR-E
TWIG-hätänappi mahdollistaa hälytyksen tekemisen helposti 
nappia painamalla. Napin saa ranteeseen tai kaulanauhaan. 
Nappi keskustelee TWIG-henkilöhälyttimen kanssa ja vaatiikin 
tästä syystä laitteelta SRD-tuen.

MAJAKKA ASO-E
Sisätiloihin soveltuva majakka tuo varmennetun turvan. Sen avul-
la hälytysviestit saapuvat perille myös silloin, kun satelliittipaikan-
nus on heikkoa. Henkilöhälytin käyttää parasta sijaintia tilanteen 
mukaan, eikä näin vaadi käyttäjältä mitään lisätoimenpiteitä. Ma-
jakan kanssa toimivat laitteet, joissa on SRD-tuki. 

PALJON MUUTA..
Laitteisiin saa erilaisia kantolaitteita, lataustelakoita ja autola-
tureita. Kysy lisää!


