
SYSTÉMY PRE PRIVOLANIE POMOCI
Zaistenie bezpečia a ochrany osôb

Technológie pre monitorovanie ľudí, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť a detekujú stavy tiesne. V prípade ohrozenia života 
alebo vzniku inej obmedzujúcej situácie môže sledovaná osoba kontaktovať dispečing a privolať si pomoc. Dodávame 
hardware a software, ktorý umožňuje strážiť ako jednotlivca, tak aj skupiny osôb v rôznych inštitúciách.

MOBILNÉ TIESŇOVÉ JEDNOTKY
Sú určené pre samostatné osoby, ktoré sa voľne pohybujú v rizikovom prostredí alebo môžu potrebovať akútnu pomoc. 
Hodinky vedia posielať GPS polohy, detekovať krízové situácie, privolať pomoc, telefonovať, aktivovať monitoring prostredia 
a strážiť technický stav zariadenia.

Vlastnosti:

 Rýchla voľba volania na 2 prednastavené  
 telefónne čísla

 SOS tlačidlo pre odosielanie núdzového  
 signálu spolu s presnou polohou na dispečing

 Ukazovatele úrovne signálu siete a polohy GPS

 Zabudovaný mikrofón a slúchadlo pre  
 obojstrannú telefónnu konverzáciu

 Zobrazenie dát, času, rýchlosti, súradníc  
 a nadmorskej výšky

Vlastnosti:

 Jednoduchá a prehľadná editácia informácií

 Príjem poplachu z hodiniek vrátane zobrazenia polohy na mape

 Rýchle zobrazenie doporučených pokynov k zásahu pri  
 monitorovanej osobe

 Možnosť zapnutia monitoringu prostredia  
 (aktivácia vzdialeného odposluchu)

 Telefónny hovor dispečera s užívateľom priamo z aplikácie

POTREBNÝ HARDWARE:

SOS hodinky s GPS lokáciou polohy

PRIJÍMANIE A OBSLUHA POPLACHOV 

Software pre zobrazenie a spracovanie tiesňových stavov

Poplach so zobrazením aktuálnej GPS polohy na mape



LOKÁLNE TIESŇOVÉ JEDNOTKY
Sú určené pre akékoľvek inštitúcie s možnosťou napadnutia personálu (nemocnice, školy, nákupné centrá, benzínové stanice, 
úrady, herne atď.) alebo pre inštitúcie zaisťujúce starostlivosť (domov pre dôchodcov, domy s opatrovateľskou službou atď.). 
Hlavným prvkom je komunikátor REGGAE s integrovaným prijímačom bezdrôtových tiesňových tlačidiel a tiesňové tlačidlá 
v rôznych prevedeniach. Tiesňové správy sú zasielané buď na dispečing s nepretržitou prevádzkou, alebo prostredníctvom 
aplikácie do mobilných telefónov a počítačov určených osôb.

Vlastnosti:

 Súhrnný prehlaď o tiesňových stavoch

 Jednoduché a rýchle vybavovanie poplachov

 Možnosť vkladania komentárov

 Informácie o prevzatí riešenia poplachu

 Signalizácia stavu tiesne v aplikácii aj pri úspornom  
 režime mobilného telefónu

Bezdrôtové tiesňové tlačidlá

Vlastnosti:

 Jednoduchá administrácia mobilných telefónov

 Možnosť podrobného nastavenia pravidiel  
 pre posielanie poplachov

 Tvorba kontrolných zostáv

Webová aplikácia

POTREBNÝ HARDWARE:

PRIJÍMANIE A OBSLUHA POPLACHOV

Komunikátor REGGAE GTW

Mobilná aplikácia

NAM Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica
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E-mail: info@nam.sk, www.nam.sk
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Vlastnosti:

 Varianta pre osobné použitie alebo pre pevnú  
 inštaláciu

 Tlačidlá s bezpečnostnou krytkou a indikáciou 
 stlačenia

 Vysoká životnosť batérií a odolnosť tlačidiel 
 

Vlastnosti:

 GSM (GPRS/SMS) komunikátor

 Obsahuje prijímač bezdrôtových tlačidiel

 Vstupy: 8× napäťová izolovaná slučka

 Výstupy: 2× prepínací kontakt relé

 Využitie multiSIM kariet s automatickým prepínaním medzi 
 sieťami mobilných operátorov

 Dosah príjmu bezdrôtových tlačidiel 200 m v otvorenom  
 priestore

Definícia objektov, užívateľov a pravidiel


