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Dienstverlening

Het 4G -horloge 
om betrouwbaar
mee te alarmeren!
Ideaal om snel en gemakkelijk te reageren op incidenten. Geef uw personeel een ergonomisch 
apparaat met de geïntegreerde Emerit© alarm app, die speciaal voor risicosituaties is ontwikkeld:
 
Speciaal voor de bescherming van alleenwerkers, ambulante medewerkers, gevaarlijke omgevingen
(ongevallen, gezondheidsproblemen, valrisico), verbale of fysieke aanvallen.

watch

IP65 BESCHERMING
CE-Norm

Eenvoudige
magnetische
laadaansluiting

Gezekerde 
simkaart houder

Geïntegreerde
EMERIT©

ALARMOPLOSSING

Verzonken
SOS-ALARMKNOP

GPS
WLAN
Bluetooth

BREDE LUIDSPREKER
voor hands-free audio

MICROFOON
voor twee-weg
communicatie

Netwerken
2G | 3G | 4G



WG100

COMMUNICATIE

GSM (2G)    900 / 1800 MHz

WCDMA (3G)   2100 (B1) / 900 (B8) MHz

FDD-LTE (4G)   B1 / B3 / B7 / B8 / B20

WLAN    802.11n (WLAN 4)

Bluetooth   3.0

Satelliet systemen   GPS & Glonass

A-GPS    Ja

OPSLAG

RAM    512 Mo

ROM    4 Go

SIMKAART

1 slot    NanoSim formaat

(1)    Vereist een abonnement bij een speci�eke dienstverlener.
(2)    GPS : Afhankelijk van de positie van het toestel in een voertuig en/of de gebruiker, de weersomstandigheden en de stedelijke dichtheid, is het mogelijk dat 
          de positie op het moment van de waarschuwing niet wordt bijgewerkt of enkele honderden meters onnauwkeurig is.
(3)    Functies beschikbaar vanaf Q3 2021 via eenvoudige WLAN-update.   De nauwkeurigheid is afhankelijk van de WLAN-infrastructuur van de klant. 
         Bluetooth : Precisie afhankelijk van het aantal geïnstalleerde bakens en hun positionering.
(4)    Volgens IEC 60529 norm :  volledig beschermd tegen stof / beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen op de lans. 
         ( 6,3 mm spuitkop, afstand 2,5 tot 3 m, debiet 12,5 l/min ±5 %) .  Water- en stofbestendigheid is geen permanente voorwaarde. 
         Het kan afnemen als gevolg van normale occlusie en afhankelijk van het onderhoud van het toestel. Schade veroorzaakt door vloeisto�en wordt niet gedekt door de garantie.

Inhoud van de verpakking :
• Horloge    • Laadstation   
• Zwarte siliconenarmband  • USB lader  
• Schroevendraaier   • Snelstarthandleiding

Accessoires : 
• Smart-�x riemclip systeem 
• Zwarte nylon polsband • Smart-�x armband
• Smart-�x halskoord   • Smart-�x karabijnhaak

Secure2Go
Impact 2

6921 RZ, Duiven, Nederland

www.secure2go.nl
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OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Processor    Arm Cortex-A53 1.1 GHz

Batterij    650 mAh lithium-ion polymer

Beeldscherm   1’’ TFT - kleur

Aansluitingen   USB / magnetische 4 Pin

Besturingssysteem   Android Oreo 8.1

Gewicht    53 gram incl. armand en batterij

Maat    58 x 42 x 16 mm

Stof en waterdichtheid  Klasse IP65 (4) / CE Norm

Vibrator    Ja

Microfoon en luidspreker  Ja

STRALINGSRATIO

Hoofd    0.21 W/Kg  (Limiet 2 W/Kg)  

Lichaam    0.91 W/Kg  (Limiet 2 W/Kg)

Pols/ledematen   0.86 W/Kg  (Limiet 4 W/Kg)      

> ALARMFUNCTIES

4 TRIGGERS

•   SOS - Alarmknop
•   Bewegingssensor
•   Kantelsensor
•   Tijdvenster alarm

3 MANIEREN OM TE ALARMEREN

•   Onderling: Bellen & SMS
•   Particuliere alarmcentrale : Bellen & IP SIA DC - 09 (1)

•   Monitoringplatform: speci�ek IP adres - Server SIA DC - 09 (1)

3 MANIEREN OM DE LOCATIE TE BEPALEN

•   GNSS (GPS): buiten (2)

•   WLAN : binnen (3)

•   Bluetooth : binnen (3)

OVERIGE FUNCTIES

•   Onbepert aantal alarmontvangers in oproep & SMS lijst
•   Geavanceerde instelling van triggermodi (SOS - knop indrukken, kantelen,      
     type en tijdvertraging van de kennisgevingen)
•   Automatische systeemtest bij opstarten (3)

•   Programmering op afstand via een web-interface.

Smart-�x 
riemclip systeem

Smart-�x 
armband

Smart-�x 
halskoord

Smart-�x 
karabijnhaak

> Technische speci�caties


