
MAN-DOWN ALARMERING EN BHV OPROEPSYSTEEM

MAN-DOWN 

ALARMERING

BHV 

OPROEPSYSTEEM

Vergroot de veiligheid 

van alleenwerkers

 • Nauwkeurige detectie van 

beweging en/of kanteling

 • 2-weg spraakverbinding

 • Exacte locatiebepaling

 • Doormelding naar collega’s, 

BHV en/of alarmcentrale

 • Compact en robuust design

 • IP67 stof- en waterbestendig

 • Multinetwerk simkaart

Kritieke alarmering voor 

bedrijfshulpverleners

 • Online alarmeringsplatform

 • Aanwezigheidsregistratie

 • Koppelen van draadloze en  

bedrade alarmapparatuur

 • Doormelding van alarmen 

via app, spraak, paging  

en/of sirene.

 • Online dispatch module

 • 24/7 support



Medewerkers die buiten het zicht en gehoorafstand van 

collega’s werken, worden ook wel alleenwerkers genoemd. 

Onze hoogwaardige man-down alarmering zorgt ervoor 

dat deze professionals snel hulp kunnen krijgen bij een 

arbeidsongeval of acute gezondheidsklachten.

De hardware die wij hiervoor inzetten is compact, robuust en 

eenvoudig te bedienen. Medewerkers kunnen met 1 druk op 

de knop hulp inroepen. Het kan gebeuren dat de medewerker 

het alarm niet meer zelf kan activeren. De nauwkeurige 

kantel- en bewegingsdetectie verstuurt dan automatisch een 

alarmmelding.

Onze man-down alarmering wordt geleverd met 

een multinetwerk simkaart, aansluiting op ons 

alarmeringsplatform, alarmdoormelding en 24/7 persoonlijke 

support.

HARDWARE

• Secure XL, Secure Cube, Secure Watch

• LTE (2G/3G/4G)

• Stofdicht en waterbestendig (IP67)

• In ATEX uitvoering verkrijgbaar 
(1)

• SOS-knop

• Kantel- en bewegingsdetectie 

• 2-weg spraakverbinding

• Nauwkeurige indoor en outdoor 

positiebepaling (GPS/RF/BLE/WiFi)

• Gelijktijdig te gebruiken als pager 

om alarmoproepen van collega’s te 

ontvangen

 
           

(1) Geldt alleen voor Secure XL

24/7 VEILIGHEID VOOR ALLEENWERKERS

MAN-DOWN ALARMERING

Bel of mail ons voor een vrijblijvend (online) adviesgesprek. 

026 82 00 263  •  info@secure2go.nl  •  www.secure2go.nl

Alarmeer bij een arbeidsongeval, gezondheidsproblemen of brand razendsnel de juiste 

hulpverleners.

Via ons geavanceerde alarmeringsplatform worden meldingen, inclusief de locatie, automatisch 

verstuurd. De hulpverleners kunnen de meldingen ontvangen via onze Secure Connect app, 

als spraakbericht op hun telefoon of als paging-oproep. Daarnaast is ons online dispatch panel 

beschikbaar waarop ook exacte locaties van meldingen zichtbaar zijn. Ideaal voor bijvoorbeeld 

een beveiligingsloge.

Zo richten wij heel eenvoudig een uiterst betrouwbaar oproepsysteem in voor iedere 

bedrijfshulpverleningsorganisatie, groot of klein.

BHV OPROEPSYSTEEM


