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Nødkaldsalarm med GPS   
 

Lev. varenummer GPSL 

Lev. varebetegnelse Nødkaldsalarm med GPS 

CE-mærket Ja 

IP-klasse  IP X4 

Vægt (m/halssnor) 60 gram 

Medfølgende udstyr Strømforsyning, lade station, halssnor  

Farvevalg Hvid, blå, pink  

 

CEKURA nødkaldsserie tilbyder en lang række produkter, som er skabt til at give borgere samt personale 

den optimale tryghed og sikkerhed. Nødkaldsalarmen med GPS er en bærbar GPS enhed med fuld dupleks 

to-vejs kommunikation. Enheden har eget simkort og kan dermed bruges overalt uanset hvor borger eller 

personale befinder sig. Ét enkelt tryk og borgeren eller personale vil straks være i kontakt med personale 

eller tilkoblet vagtcentral, som efter kort tid vil kunne identificere hvor alarmaktivering er foretaget fra.  

Nødkaldsalarmen med GPS giver også mulighed for at tilkoble en bærbar alarmsender, som borgeren kan 

gøre brug af når vedkommende er i hjemmet, således at trygheden altid er til stede, selv når GPS enheden 

er til opladning.  

   

 

 

Funktioner: 

 Bærbar nødkaldsalarm med GPS til  inden- og 

udendørs brug  

 GPRS/SMS/tale rapportering  

 Kommunikationsprotokoller: CID, SIA, XML 

protokoller over IP, tale og SMS beskeder.  

 Placeringskoordinater via Google maps 

 Mulighed for ti lkobling af op til 5 alarm- og 

faldsensorer 

 Fuld dupleks to-vejs kommunikation 

 Utallige programmeringsmuligheder med 

programmeringssoftwaren 

 Fjernprogrammering via SMS 

 Fjernopdatering af firmware.   

 Automatiske tjek-ind rapporter 

 EN 300-200, klasse 1 

 

Specifikationer: 

 Batteri: 3,7V, 800 mAh genopladeligt batteri 

 Standby tid: op til  48 timer 

 Højttaler: 93,5 +/- 3,0 dB for 10 cm  

 GPRS (PS data rate):  

HSUPA kategori 6 (5,76 Mb/s UL) 

HSUPA kategori 8 (7,2 Mb/s DL) 

 Simkort: Mikro simkort 

 Dimensioner: 41x23x71 mm 

 Driftstemperatur: -10°C til 45°C 
 Fugtighed: op til  85 % ikke-kondenserende 
 Frekvens: 869 MHz  
 Indbygget antenne 

 


