
Twig Embody
Compacte alleenwerkersbeveiliging

De TWIG Embody is een persoonlijk man-down-
toestel dat op veel manieren te dragen is. Daarmee 
is hij geschikt voor verschillende persoonlijke 
veiligheidstoepassingen. 
De Embody is een bijzonder compact man down-toestel. Hij is te 
dragen met een clip aan kleding. De Embody heeft een grafisch 
display en een trilalarm.

Alleenwerkers voelen zich veiliger wanneer ze op ieder moment 
om hulp kunnen vragen. De TWIG Embody slaat bovendien 
automatisch alarm als de gebruiker uitgeschakeld is. Via een 
TWIG Alarm Receiving Centre (ARC) kan de Embody ook alarm 
slaan als er geen GSM-verbinding mogelijk is. Verder kunnen 
alarmen automatisch via SMS verzonden worden.

De gebruiker van de TWIG Embody is gemakkelijk te lokaliseren 
via TWIG Point Netloc en TWIG Point AGPS software. In gebieden 
waar het GPS-signaal zwak is, kan de TWIG Beacon gebruikt 
worden voor betrouwbare lokalisatie van gebruikers van TWIG 
producten.

Specificaties
Afmetingen/gewicht 61 x 46 x 19 mm, 50 g inclusief batterij

Compatibiliteit en 
communicatie

SMS en GPRS inclusief informatie over GPS, TWIG 
Beacon, snelheid, richting en batterij 

Water- en stofdichtheid IP-67

Valbestendigheid 1 meter

Telematics Handmatig alarm met SOS-toets, 
automatisch man-down alarm door houding, 
bewegingloosheid, vrije val en impact. 
Tweeweg 3G-GSM communicatie, apparaat- en 
gebruikersstatusberichten, GPS- en Beacon 
tracking, Geofence

Technische 
eigenschappen

Quad-band GSM, 5-band 3G, Ingebouwde GSM, 
SRD en GPS-antennes, ringtone en trilalarm.

Temperatuur  -20  - 50 °C

Batterijduur, oplaadtijd 4 dagen (1 GPS-rapport p/u), <3 uur (95%)

GPS, GNSS 48-kanaals ontvanger voor verschillende 
constellaties (GPS, Glonass, Galileo en BeiDou). 
First fix Hot 1s, Cold <35s, beweging-gebaseerde 
GPS controle. Configureerbare roaming

Display en toetsen Aparte SOS-toets, OLED-display, Opnemen/
assistentietoets, In/uitschakel/verbreektoets. 
Siliconen toetspad voor grip

Compatibel 
met

Eigenschappen

• Valdetectie
• Bewegingssensor
• Noodberichten en noodalarm
• 2-weg spraakverbinding
• GPS lokatiebepaling
• Indoor lokatiebepaling
• Klein, licht
• Onopvallend te dragen
• TWIG Embody 3G/GPS/Man Down:      

€ 624,- exclusief BTW
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