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TWIG ONE: ROBUUST MAN DOWN ALARM 
VOOR ALLEENWERKERS IN DE INDUSTRIE 
De TWIG One is een robuust personenalarm met een luide speaker en 
krachtige trilfunctie. Het apparaat beschikt over een grote noodknop die 
eenvoudig kan worden bediend. De TWIG One beschikt over een timer-
functie en het heeft zes sneltoetsen waaronder je verschillende acties 
kunt programmeren. Dankzij GPS/GNSS en indoor locatiebepaling weet 
je waar iemand is en kun je scenario’s starten of collega’s oproepen op 
basis van aanwezigheid. Daarnaast beschikt het apparaat optioneel over 
man down detectie, NFC en SRD voor het scannen van NFC tags en voor 
locatiebepaling binnen via SRD, Wi-Fi en/of BLE beacons. 

Je draagt het apparaat in de broekzak of aan de riem met de draaghoes 
of de riemclip die je op het apparaat monteert. Het voordeel van de 
riemclip is dat de toetsen volledige vrij blijven. Hierdoor kun je de toetsen 
eenvoudig blijven bedienen. 

Het apparaat wordt geleverd met lader en laadkabel. 

 

           

 

VOORDELEN EN KENMERKEN 

- Extra luide speaker en trilfunctie 

- Alarmeren via man down detectie 

- Acties starten via sneltoetsen 

- Locatiebepaling via GPS/GNSS 

- Locatiebepaling via beacons 

- Extra luide speaker en trilfunctie 

- Volledig geïntegreerd in het SOSvolaris 

platform 

WIL JE MEER WETEN? 

Wil je meer weten of heb je advies nodig 

op het gebied van alarmering, neem dan 

contact met ons op: 

Telefoon: +31 (0)85 301 08 10 

E-mail: info@sosvolaris.com 

Alarmeren SOS knop, Man down, Timer 

Communiceren 
Spreek- 
luisterverbinding, Pushberichten 

Locatiebepaling 
Buiten (GPS/GNSS), Binnen (Wi-Fi 
en Bluetooth), Binnen (SRD) 

Sneltoetsen 6 

Formaat 19,7mm * 49,2mm * 102,2mm 

Gewicht 89,5 gram 

Waterdicht IP-67 

Gebruikstemperatuur -20°C ~ +50°C 

Batterij 1350 mAh Li-ion batterij 

Laadtijd <  4 uur (95 %) 

Mobiele communicatie 2G/3G/4G, Wi-Fi 

Merk TWIG 

 

 

https://sosvolaris.com/alarmeren/sos-knop/
https://sosvolaris.com/alarmeren/man-down/
https://sosvolaris.com/alarmeren/timer/
https://sosvolaris.com/communiceren/spreek-luisterverbinding/
https://sosvolaris.com/communiceren/spreek-luisterverbinding/
https://sosvolaris.com/communiceren/pushberichten/
https://sosvolaris.com/locatiebepaling/buiten-gps-gnss/
https://sosvolaris.com/locatiebepaling/binnen-wifi-en-bluetooth/
https://sosvolaris.com/locatiebepaling/binnen-wifi-en-bluetooth/
https://sosvolaris.com/locatiebepaling/binnen-srd/
https://sosvolaris.com/merk/twig/

