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Drie verschillende systemen voor het personenalarm
Bij elk van deze systemen geldt dat je drie hulpverleners hebt, elk wonend op een apart adres op maximum 30 minuten
afstand van gebruiker en elk in het bezit van een sleutel van de woning.

1. Persoonlijk alarm via vaste telefoonlijn
Hiermee kun je een alarm naar de centrale verzenden wanneer je je in de woning bevindt. Je kunt dit doen door op de
zender die je rond je hals of pols hebt te drukken, of door op de rode knop van het alarmtoestel dat zich bij je vaste telefoon
bevindt te drukken.
De centrale gaat je dan binnen de paar minuten via het toestel vragen wat er gebeurt. Zij zullen bij gevaar meteen de
persoon opbellen die het eerst op de lijst staat. Wanneer deze niet beschikbaar is gaat men de lijst verder af tot de laatste
hulpverlener. Wanneer niemand bereikbaar is worden de hulpdiensten verwittigd.
Onze techniekers komen het toestel plaatsen.

2. Mobiel persoonlijk alarm via gsm
Hiermee kun je ook buiten je woning een alarm verzenden. Het probleem hierbij is dat men je niet kan lokaliseren tenzij je
bij machte bent om te praten en duidelijk te antwoorden op de vraag waar je bent.
Je dient zelf een gsm in je bezit te hebben met een vast abonnement bij een van de providers. Je kiest zelf een sneltoets
waarop je het nummer van de alarmcentrale opslaat. Je zorgt ervoor dat de nummerherkenning van je toestel geactiveerd
is zodat de centrale kan zien van wie de oproep die zij krijgen is en kan terugbellen.
Ook hier worden de hulpverleners eerst en bij geen gehoor de hulpdiensten ingeschakeld.

3. Persoonlijk alarm via simkaart
Wanneer je geen vaste telefoonlijn hebt en je niet zo goed met een gsm kunt werken, kun je hiermee ook een personenalarm bij je thuis hebben.
Je dient dan bij een provider een simkaart met vast abonnement te halen. Let wel! Deze simkaart kan enkel voor het alarm
gebruikt worden. Er kan niet mee gebeld worden!
Onze techniekers komen bij jou een alarmtoestel plaatsen dat geactiveerd wordt door deze kaart. Voordeel bij dit toestel
is, dat je het kunt meenemen voor langere verplaatsingen in het binnenland. Indien je bv. een maand op vakantie gaat
naar zee kun je het meenemen. Je dient de alarmcentrale hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en ook aan zee
dien je drie hulpverleners te hebben.

