
Digitaalinen 
turvapuhelin
Novo 

Lisää toimintavarmuutta, turvaa sekä 
luotettavuutta käyttäjänsä tueksi. 
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Savuhälytin
• optinen
• langaton
• automaattinen pariston valvonta

Neat digitaalinen 
pilvipalvelu
• jatkuva toiminnan valvonta
• nopea etäohjelmointi
• laitteiden automaattiset    
 ohjelmapäivitykset

Liiketunnistin
• toiminnan ajastusmahdollisuus
• langaton
• automaattinen pariston valvonta

Kaatumishälytin
• toimii myös rannehälyttimenä
• tunnistaa käyttäjän kaatumisen ja tekee  
 automaattisesti hälytyksen
 

Ovihälytin
• helppo asentaa ja käyttää
• automaattiset kesä- ja talviaika muutokset
• ajastus etänä (esim. yövalvonta)
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Smile-rannehälytin
• sisältyy aina toimitukseen   
 (myös kaulanauhalla)
• häiriövapaa 869 Mhz radiotaajuus
• vesitiivis
• pitkä kantama ja pariston kesto  
 jopa 5 vuotta.

   

 

GPS-Turvanappi on kehitetty reaaliaikaiseen seurantaan ja sitä voi käyttää lisäturvana 
henkilöille jotka työskentelevät yksin tai vanhuksille. Laite soveltuu lapsille, vanhuksille, 
muistisairaille henkilöille, retkeilijöille, vain mielikuvitus on rajana. 

Uusin GPS-teknologia ja langaton tiedonsiirto tuo turvaa liikuitpa missä tahansa. 
Tarvittaessa saat laitteen paikkatiedon tai annat oman sijaintisi yhdellä napin 
painalluksella. Hälytysnapin painamisen jälkeen laite soittaa haluttuihin numeroihin (3kpl) 
ja muodostaa puheyhteyden sekä lähettää myös paikkatiedon. GPS-Turvanappi on 
akkukäyttöinen ja akunkesto on n. 3-4 vrk. 

Voit kysellä paikkatietoja, tai seurata laitteen liikkeitä tietokoneelta tai älypuhelimeltasi 
reaaliajassa. 

Paikannuslaitteen voit paikantaa helposti millä tahansa älypuhelimella eikä sinun tarvitse 
asentaa ohjelmistoja. 

 

 

 

 

 
 

 

GPS-turvanappi
Kaulassa pidettävä GPS-paikannin  
joka ohjelmoidaan soittamaan   
suoraan omaisille tai hoitajille.  

Helppo paikannus ja puheyhteys  
aina mukana.



Maahantuonti ja myynti
044 241 3266
www.turvacall.fi
info@turvacall.fi

Digitaalinen turvapuhelin Novo
• on erittäin toimintavarma, akkuvarmistettu ja siinä on useita käyttäjän  
 turvallisuutta lisääviä tekijöitä kuten “sydämenlyönti”-toiminto, eli laite  
 testaa puolen tunnin välein kuntoaan ja toimivuutta samalla päivittäen 
 automaattisesti itsensä palvelimelta.

• Hälytinpainike on vesi- ja pölytiivis (IP67-luokka), eli painike voi olla   
 mukana myös suihkussa tai saunassa.

• Rannekkeessa on pitkä kantama ja pariston kesto 5 vuotta.

• Digitaalisen turvapuhelimen ja lisälaitteiden välinen taajuus on EU:n   
 määrittelemä sosiaalisten hälytysten taajuus 869,2 Mhz, joka on   
 häiriövapaa ja suojattu. Vastaanotin luetellaan kategoriaan yksi, joka   
 on korkein standarditurvahälytyksille.

• Saatavilla on myös lukuisia lisälaitteita, kuten savuhälytin, ovihälytin,  
 liiketunnistin, lisäantenni ja kaatumishälytin.

Luotettava
• Digitaalinen turvapuhelin ottaa yhteyden matkapuhelinverkkoon,  
 joka on alueella vahvin. Eli laite käyttää operaattorista riippumatonta  
 Roaming SIM-korttia.

• Digitaalinen turvapuhelin on testattu toimivaksi myös alueilla, joissa  
 matkapuhelinverkon kuuluvuus on heikko.      
 Lisäantennilla saadaan tarvittaessa kuuluvuutta parannettua. 

• Digitaalinen tiedonsiirto on nopeaa ja varmaa.     
 Digitaalinen turvapuhelin kommunikoi digitaalisen verkon kautta ja   
 välittää hälytystiedon Pohjoismaista SCAIP-protokollaa käyttäen.   
 Näin vältytään analogisen yhteyden aiheuttamilta ongelmilta.

Etäohjelmointi ja helppo asennus
Digitaalisen turvapuhelimen asennus on tehty helpoksi jolloin hoitajien 
aika vapautuu hoitotyöhön. Digitaalisen turvapuhelimen asetukset 
ja ohjelmoinnit hoidetaan etäyhteydellä, esimerkiksi ovihälyttimen 
ajastusmuutokset. Päivitykset tapahtuvat automaattisesti palvelimelta.


