
Ett personlarm är till för att rädda liv – därför måste det 
fungera när det verkligen gäller. Med en överlägsen drift
stid och erkänt god kvalitet är därför SRT306 ett första
handsval för larmcentraler, myndigheter och företag. 

Larm
Genom ett tryck på larmknappen skickas ett larm med 
 information om din position och identitet till en larm-
central. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och 
 operatören kan höra vad som händer och hur situationen 
utvecklas. Genom att följa händelseförloppet i realtid kan 
operatören se till att du får den hjälp du behöver. SRT306 
erbjuder en rad olika larmmöjligheter. 

Man Down
Om SRT306 hamnar i en position som avviker från den 
tilltänkta, såsom i ett liggande läge, kan ett larm   skickas 
automatiskt.

Timerlarm 
Enheten kan efter en förutbestämd tidsperiod automatiskt 
skicka ett larm om användaren skulle vara medvetslös eller 
av annan anledning oförmögen att själv kunna larma. 

Utöver larmknappen, Man Down och Timerlarm kan SRT306 
ställas in att generera larm på en rad andra sätt. 

Call button
I mindre kritiska situationer kan användaren välja att   
använda Call Button-knappen. När knappen trycks ringer 
enheten upp ett förkonfigurerat nummer.

Driftstid
Med en av marknadens längsta driftstider på 48 timmar 
vid maximal funktionalitet kan du vara säker på att SRT306 
fungerar när faran är framme. När batteriet behöver  
laddas förvarnar SRT306 i god tid och aktuell batteristatus 
går enkelt att avläsa på enheten.

Larmcentral
SRT 306 är kompatibel med samtliga Sveriges  större 
larmcentraler.

Kartspårning
Vill du följa din SRT306 i realtid eller se var den har varit? 
Koppla SRT306 till en spårningstjänst och följ den enkelt via 
ett webbgränssnitt. Kontakta SRT för vidare information. 

CE godkänd
SRT306 är testad i ett ackrediterat laboratorium enligt  
europeiska standarder gällande elektromagnetisk kompat-
ibilitet, elektrisk säkerhet, parasitisk strålning, strålning mot 
kropp och huvud, fritt fall och skydd mot damm och vatten.

•    Utvecklad i Sverige
•    Högtalare och mikrofon
•    Skak- och rörelsedetektering
•    GSM/GPRS
•    99 kanalers simultan GNSS-mottagare 
•    Stöder GeoFence
•    Möjlighet till intelligent strömsparläge
•    Test- och lågbatterilarm 
•    Kan beställas med eSIM, integrerad kretslösning,
      i stället för SIM-kort
•    Tydliga statuslampor 
•    Varningsindikation via högtalare och vibrator 
•    Laddning via USB
•    Skydd mot damm och vatten (IP54) 
•    Lätt och behändig 90x46x21,5 mm
•    Vikt: 104g

Tillbehör
Väggladdare, bordsladdare, billaddare, USB-kabel, väska, 
laddväska och nyckelband.

SRT306

Scandinavian Radio Technology AB
Krossgatan 18 
162 50 Vällingby 

Kontakta oss 
Tel 08 - 620 29 60
E-post sales@srt.se

Läs mer om SRT306 på SRT:s hemsida, www.srt.se.
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