MYSEC PERSONLARM - SRT 306
Full kontroll - Ökad trygghet med personlarm från Mysec Sweden AB

DU ÄR ALDRIG ENSAM.
MYSEC PERSONLARM, SRT 306
Vår unika larmsökning för personsäkerhet sker via en liten kompakt
GPS/GSM enhet. Sändaren kan användas i säkerhets- och
övervakningssyfte. Sändaren har speciellt utvecklats för att vara
portabel, stöttålig och är vattentät. Dubbelriktad talkommunikation kan
upprättas med förvald mottagare.
Skicka larm
Larm sänds genom att hålla larmknappen intryckt i 3 sekunder.
Hantera larm
Larm hanteras i MYSEC larmportal, där du även administrerar
användare och gör dina val av larmkontakter.
Sms och/eller e-post.
Larm till valda larmkontakter skickas som sms och/eller e-post.
Larmkontakten meddelas
Larmkontakten får ett sms och/eller e-post med information om
vem som skickat larm, med telefonnummer, klartextmeddelande
och aktuell larmposition.
Larmcentral
Du kan ansluta larm till valfri larmcentral för åtgärd.
Schemahantering
Du kan hantera flera meddelanden som du schemalägger i en
kalenderfunktion.

Larmmedelande
Med larmmeddelandet får larmmottagaren positionering via
Google Maps.
Timer & Tyst uppringning
Välj den tid du har på dig innan ditt larm skickas. Du kan också
välja larmkontakt för tyst uppringning, sk medhörning.
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Utvecklad i Sverige
Högtalare och mikrofon
Skaksensor
Quadband GSM/GPRS
GPS med SiRFstarIII
Vattentät (IP54)
Överlägsen batteritid
Möjlighet till intelligent strömsparläge
Kan skicka lågbatterilarm
Lätt och behändig 90*46*21,5 mm
Vikt: 100g
Tydliga statuslampor
Laddning via USB
Timerlarm
Call Button
Geofencing

VI SKAPAR TRYGGHET
Mysec Sweden AB säljer, installerar, utför service, supportar och underhåller inbrottslarm,
brandlarm och CCTV. Vi innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och
är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm
SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 samt för CCTV, SSF 1061.
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