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Henkilöturvatuotteet hoivatyöhön, 

teollisuuteen, rakennusalalle,  

kiinteistö- ja kunnossapitopalveluille, 

logistiikkaan ja palvelusektorille.
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Henkilöhälyttimet 
yksintyöskenteleville
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Suomessa valmistetut TWIG henkilöhälyttimet 
tuovat turvan myös yksintyöskenteleville. 
Turvallisuuden lisäksi ne säästävät aikaa,  
rahaa ja ympäristöä.

TWIG henkilöhälyttimet on ovat kestäviä ja ne on  
suunniteltu yksintyöskentelyn turvaamiseen monissa 
erilaisissa työympäristöissä.

Henkilöhälyttimiin on saatavilla laaja valikoima lisä-
varusteita helpottamaan käyttöä ja mahdollistamaan 

erilaiset käyttöympäristöt. Laitteisiin saa esimerkiksi 
kantolaitteita, lataustelakoita ja autolatureita. 

TWIG Point -pilvipalvelu 
TWIG Point -pilvipalvelu on edistyksellinen ratkaisu, 
jolla pystyt hoitamaan lähes kaikki henkilöhälyttimiin 
liittyvät asiat selainpohjaisella ratkaisulla. Henkilöhä-
lyttimien asetuksia ja toimintaa voidaan muuttaa hel-
posti etänä.

Palvelun avulla voidaan myös seurata henkilöhälytti-

mien liikkeitä ja aktivoida automaattisesti raportointi-
pyynnöt tietyillä alueilla (esim. korkean riskin kohteet).

TWIG Point pilvipalvelu on helppo käyttää eikä vaadi 
erillisiä laitteita tai palvelimia. 

Turvallista työskentelyä
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TWIG Neo 

Monipuolisen puettavuutensa, skaalautuvuutensa ja pie-
nen kokonsa ansiosta TWIG Neo soveltuu esimerkiksi labo-
ratorio-, kunnossapito- ja terveysalan tehtävissä työsken-
televille. 

Pienestä koostaan huolimatta laitteessa on kaikki olennai-
set toiminnot yksintyöskentelyn turvaamiseen. Laite voidaan 
konfiguroida langattomasti ja integroida helposti moniin 
valvomojärjestelmiin.

Hälytys voidaan käynnistää hätänäppäimestä, automaatti-
sella liike- ja liikkumattomuushälytyksellä, ajastetulla häly-
tyksellä ja repäisyhälytyksellä.

TWIG Neo -henkilöhälytin voidaan varustaa SRD3-optiolla, 
joka mahdollistaa hybridipaikannuksen: Voit hyödyntää ly-
hyen kantaman TWIG-laitteiden (majakat, tägit, ovisenso-
rit ja napit) lisäksi myös Bluetooth-majakoiden ja Wi-Fi-tu-
kiasemien tarjoamia yhteyksiä samassa järjestelmässä.

Lisäksi TWIG Neo tuo monia muita uusia ominaisuuksia 
puettaviin henkilöhälyttimiin: 4G-datayhteys, konfiguroi-
tava käyttöliittymä ja -näppäimistö, vankka SIM-kortin 
alusta ja langaton ohjelmistopäivitys.

TWIG Neo -henkilöhälytin on mahdollista paikantaa myös 
älykkään pöytälaturin avulla. Pöytälaturissa oleva henkilö-
hälytin lähettää laturin sarjanumeron hälytyskeskukseen. 
Uusi älykäs latausasema (AFS / AFME) on yksi monista 
lisälaitteista, joka voidaan geokoodata TWIG Point -palve-
luun pöytälaturissa olevan laitteen paikantamiseksi.

• 2G/3G äänipuhelut ja 4G datayhteys
• Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys
• Ajastettu hälytys 
• Repäisyhälytyksen laukaisumekanismi kaulanauhassa
• Automaattivastaus ja virtuaaliaita 
• Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
• Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
• Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
• Etäkonfigurointi, langaton ohjelmistopäivitys 
• GNSS-satelliittipaikannus
• Monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
• Viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
• Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 12 päivää)

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown, SRD 
FN-04GMEE 

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown 
FN-04GM0E 

TWIG Neo 4G turvapuhelin GNSS, SRD 
FN-04G0EE 

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS 
FN-04G00E
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TWIG SOSCard 

Henkilökortin muotoinen TWIG SOSCard on suunniteltu turvaamaan  
yksintyöskentelyä monissa erilaisissa työtilanteissa. Laite soveltuu etenkin työ-
tehtäviin, joissa edellytetään henkilökortin käyttöä. Mallin ominaisuudet on 
valittavissa tarpeiden mukaan.

Laitteessa on helppokäyttöiset painikkeet. Sitä voidaan kantaa repäisy- 
hälytyksen laukaisevalla kaulanauhalla tai kiinnittämällä laite klipsillä vaatteeseen.

• Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys, ajastettu hälytys
• Automaattivastaus ja virtuaaliaita 
• Repäisyhälytyksen laukaisumekanismi kaulanauhassa
• Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet
• Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut, viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
• Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
• Etäkonfigurointi 
• GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
• Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 14 päivää)

TWIG One 4G turvapuhelin, ManDown 
FO4GM00ET

TWIG One turvapuhelin, ManDown 
FO3GM00ET

Twig One Ex 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown 
FX4GM0E

TWIG One 

TWIG One henkilöhälytin on optimoitu yksintyöskentelyn turvaamiseen melui-
sassa ja riskialttiissa teollisuusympäristössä.

Jykevän kuoren alta löytyy uusia ominaisuuksia kuten konfiguroitavat hake-
misto- ja toimintonäppäimet, vankkarakenteinen korttipidike nano-SIM-kortil-
le, langaton ohjelmistopäivitys, lisävarusteena vyöklipsi, mahdollisuus vaihtaa 
hätänäppäimen väriä, 4G datayhteys ja NFC-lukija, kaikki nämä ominaisuudet 
saatavana nyt yksintyöskentelytoiminnallisuuksien lisäksi.

• 2G/3G/4G-yhteys
• Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys, ajastettu hälytys
• Automaattivastaus ja virtuaaliaita 
• Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
• Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut, viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
• Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
• Etäkonfigurointi, langaton ohjelmistopäivitys 
• GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
• Käyttöaika 9 päivää (valmiustilassa 12 päivää)

TWIG SOSCard henkilöhälytin, GNSS, ManDown, SRD 
EI-3GME

TWIG SOSCard henkilöhälytin, GNSS, ManDown 
EI-3GM0
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TWIG Bracer 

TWIG Bracer on turvapuhelin, jossa on normaalit Android-älypuhelimen toimin-
not. Laite soveltuu siis henkilöhälyttimen lisäksi myös työpuhelimeksi. Puhelin 
on IP69-luokiteltu ja suunniteltu kestämään koviakin iskuja. 

Laitteessa turvapuhelimen lisäksi kaikki henkilöhälyttimen toiminnot, kuten  
automaattinen liike- ja liikkumattomuus sekä ajastettu hälytys.

• 2G/3G/4G-yhteys, WiFi, Bluetooth LE 4.2
• Kosketusnäyttö, etu- ja takakamera, taskulamppu
• Kaatumis-, liikkumattomuushälytys, ajastettu hälytys 
• Automaattivastaus ja virtuaaliaita 
• Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
• Veden ja iskun kestävä (suojaluokka IP69)
• MIL-STD 810G-standardi
• GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot

TWIG Bracer 4G turvapuhelin, ManDown 
YB4GME

TWIG Nappi
TWIG-etänappi mahdollistaa häly-
tyksen tekemisen helposti nappia 
painamalla. Napin saa ranteeseen tai 
kaulanauhaan. 

Nappi keskustelee TWIG-henkilö-
hälyttimen kanssa ja vaatiikin tästä 
syystä laitteelta SRD-tuen. TWIG SRD 
-etänappi toimii SRD kategorian 2 
taajuudella 868,229 MHz eikä sitä 
ole hyväksytty sosiaalisten hälytysten 
tekemiseen.

TWIG Majakka 
Sisätiloihin soveltuva Beacon -pai-
kannusmajakka tuo varmennetun 
turvan. Sen avulla paikkatieto saa-
daan lähetettyä, kun satelliittipaikan-
nus on heikkoa.

Henkilöhälytin käyttää parasta sijain-
tia tilanteen mukaan, eikä näin vaadi 
käyttäjältä mitään lisätoimenpiteitä. 
Majakan kanssa toimivat laitteet, 
joissa on SRD-tuki. 

TWIG Majakka, SRD 
ASO-E

TWIG Hälytysnappi, SRD, 
musta 
ASE-E
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Lisävarusteet

TWIG One vyökiinnike,  
F-sarja
FO-AFB 

Twig Neo/One  
5-paikkainen latausasema
AFME 

TWIG Neo/One  
pystylatausasema, F-sarja
AFC

TWIG Neo/One  
latausadapteri, F-sarja
FO-AFA

TWIG Neo karbiinihaka
EM-AWH

TWIG Neo/SOSCard  
repäisynauha
EM-AWP

TWIG Neo ranneke
EM-AWW

TWIG One nahkakotelo, F-sarja
FO-AFO

TWIG SOSCard ohjelmointi- ja 
lataustelakka
EI-AWE

TWIG USB-laturi
ACM-E 

TWIG Ovisensori, SRD
ASD-E

TWIG Tag RF-tunniste, SRD
AST-E


