Yalnız Çalışan
Güvenlik Sistemi

YALNIZ ÇALIŞAN GÜVENLİK SİSTEMİ NEDİR?
Yalnız çalışan güvenlik sistemi, kablosuz iletişim ve mobil
Kablosuz
iletişimkapalı
ve mobil
kullanarak kapalı
teknoloji
kllanarak
alan teknoloji
veya özel bölgelerde
alan veya özeltakibini
bölgelerde
çalışanlarınızın
yapar.çalışanınızın takibini yapar.

İşçilerinizin
baygınlık,hareketsiz
kalma
vb. acilacil
İşçilerinizin
baygınlık,
hareketsiz kalma
ve benzeri
durumlarını
otomatik
olarak algılayarak
merkezi
durumlarını
otomatik
algılayarak,
merkezi güvenlk
birimine
vebirimine
ilgili kişilre
mesaj yoluyla
haber
veren
güvenlik
vemail
ilgilivekişilere,
mail veya
mesaj
bir
iş sağlığı
ve güvenliği
sistemidir.
yoluyla
haber
veren bir
iş sağlığı ve güvenliği
sistemidir.

NEDEN YALNIZ ÇALIŞAN GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANMALISINIZ?
 Riskli bölgelerde çalışan işçilerin veya yalnız çalışan işçinin güvenliğini
sağlar.
 Gece vardiyalarında işçileri kontrol eder.
 Bekçlerin periyodik kontrollerini yapar.
 İşçilerin çalışma sahasında geçirdiği süreyi gösterir.

Yalnız Çalışan Güvenlik Sistemi


Nasıl Çalışır










Takip altında tutulacak bölgelere okuyucular ve
bölge etiketleri yerleştirilir.
İşçiye ise üzerinde bulunacak ve çalışmasını
engellemeyecek işçi etiketi ya da yaka kartı verilir.
Acil durum anında işçinin etiket üzerinde düğmeye
basmasıyla ya da işçinin hareketsiz veya yatay
pozisyonda kalması, düşmesi durumlarında,
kumanda merkezinde aci durum alarmı verilir.
Yardıma ihtiyacı olan kişinin yer ve durum bilgisi
tespit edilir, kumanda merkezine gönderilir.Ayrıca
diğer yetkili kişilere SMS/eposta yoluyla
bilgilendirme yapılır.
Opsiyon olarak yer durum bilgisi ‘izleme yazılımı’ 7
‘web uygulması’ üzerinden takip edilebilir.
Sistem 1 yıl garantilidir.
Yazılım ve donanmlar %100 yrli üretimdir.



Taşınabilir Personel Kartı




Personel Yaka Kartı



Otomatik ve manuel alarm
gönderebilir.Alarm zamanları
ayarlanabilir.
Titreşim ve sesli uyarı özelliği
vardır.
Pil ömrü 1 yıldır.Pil durumunu
gösteren 3 renk led göstergesi
mevcuttur.Şarj süresi 2 saattir.
70x50x21mm
Taşınabilir personel kartı ile aynı
özelliklere sahiptir.
İnce ve hafif olarak
tasarlanmıştır.
Pil durumunu gösteren 2 renk led
göstergesi mevcuttur.
90x61x55mm

Ek modüller








Konum belirleme modülü: İşçilerin hangi zaman
diliminde, ne kadar süre, hangi bölgede
bulundukları kayıt edilir.Anında işçinin yeri tespit
edilir.
Ekipman modülü: Aranan ekipmanların yeri hızlı bir
şekilde tespit edilir.
Otomasyon modülü: Otomatik ağ yapılndırma ve
duyarga entegrasyon özellikler ile ortamdaki
sıcaklık, nem,ışık, gaz vb. değerleri ölçer, kblosuz
olarak merkeze iletir.
Grafik modülü: Tüm sürecin harita üzerinden takip
edilmesini sağlar. Kiralama modelinde bu özellik
standarttır ve web üzerinden sağlanır.
Uyarı-mesajlaşma modülü: Acil durum bilgilerinin
yetkili kişilere anlık oolarak iletilmesini sağlar.
Kiralama modelinde bu özellk standarttır.



Alarm görüntüleme
cihazı





Bölge etiketi






İzleme yazılımı



Üzerinde bulunan port çıkışları
sayesinde alarm durumunda
siren çalar.
Üzerinde bulunan LCD ekran
sayesinde alarm detaylarını
görüntüler.
126x91x57mm

Zorlu çalışma ortamlarına IP65
standardında muhafazalıdır.
Yüksek çıkış gücü sayesinde geniş
kapsama alanına sahiptir.
115x65x56mm

Acil durumları anında görüntüler.
7gün/24saat işçileri tesis planı
üzerinde takip eder.
Ortam şartlarını anlık olarak
bildirir.
Heryerden ulaşılabilen kullanımı
kolay bir arayüze sahiptir.

