
SS--911 Bracelet Locator911 Bracelet Locator
AGPS lokalizační přístroj AGPS lokalizační přístroj 
pro monitoring v reálném časepro monitoring v reálném čase



Přehled funkcí elektronického Přehled funkcí elektronického 
náramku S911 BL (ST)náramku S911 BL (ST)

Asistované GPS
Zdokonalená GPS 
technologie pro vnitřní, 
venkovní a městské 
zástavby 

GSM/GPRS Quad band
Kompatibilní se 
světovými poskytovateli

G Sensor šok alarm
Alert impact, 
accident, or tamper 
detection 

SOS Asistent
Tísňové tlačítko pro
volání autority

Vodě odolné 
(sprcha)
(IP-54))

Telefon
dovoluje telefonovat 
na 100 předvolených 
čísel

Výstraha p řekročení 
rychlosti
Informace o 
překročení rychlosti 
včetně záznamu cesty

Detekce narušení 
& Bezpe čnostní 
zámek náramku

Virtuální zóna
100 zón s reportem 
vstup/výstup

Záznam dat
Záznam časového razítka, 
rychlosti, pozice, směru, a 
událostí



S-911 Elektronický náramek s Asistovaným GPS pro 
vnitřní lokalizaci. Současně GSM telefon pro hlasovou a 
datovou komunikaci.

Mikrofon

Přehled funkcí elektronického Přehled funkcí elektronického 
náramku S911 BL (ST)náramku S911 BL (ST)

Vytáčení/ 
Příjem hovoru

Zavěšení

Micro USB 
port

SOS Menu

Nahoru

Vpravo

Dolů

Vlevo

Mikrofon

Repro



Standard / Standard / Zdravotní pé če Zdravotní pé če / / 
Bezpečnostní verzeBezpečnostní verze

3 dostupné verze: Standard, Zdravotní péče & 
Bezpečnost

Standard (BL) Zdravotní péče (HC) Bezpečnost (ST)



Bezpečnostní permanentní zámek pásku
• Signalizace otevření nebo přestřižení pásku
• Vyměnitelné příslušenství
•Vodě odolné (sprcha) (IP-54)

Bezpečnostní verzeBezpečnostní verze -- STST

*Nýtek(Extra 
požadavek)



Bezpečnostní verzeBezpečnostní verze –– ST ST 

Pro vysokou 
bezpečnost vnit řní 
detekce pokusu 
sejmutí nebo 
narušenínarušení



Výstraha pokusu poškození S911Výstraha pokusu poškození S911



Flexibilní ergonomický Flexibilní ergonomický 
designdesign

Vyměnitelný pásek můžete využívat pro 
různé účely:
• Zápěstí
• Kotník atp...



Zdravotní pé če Zdravotní pé če -- HCHC

Rychlé vytá čení pro asistenciRychlé vytá čení pro asistenci
Ideální pro nemocné Ideální pro nemocné AlzheimerAlzheimerovouovou
chorobouchorobou, , lékařelékaře, , sestry a další personálsestry a další personál..

Sestra

Záchranná 
služba

Lékař

Rodina



• Využití jako GSM telefon pro hlasovou 
komunikaci s autoritou pod SOS tlačítkem

Funkce Funkce -- Quad Quad telefon telefon s s SOSOSS

Mikrofon

Repro

SOS

Bezpečná komunikaceBezpečná komunikace
(Doporučeno)



• Rychlé vytáčení + Telefonní seznam
• Baterie Li-Ion Polymerová - 1400mA – vydrží 

40 hodin při 15 min intervalu reportu

Funkce Funkce –– Telefonní seznamTelefonní seznam

Vytáčení/Přijetí 
hovoru

Zavěšení



Diagram aplikaceDiagram aplikace



Využití lokátoru S911 BL ST HCVyužití lokátoru S911 BL ST HC

S-911 Náramkový lokátor a jeho skvělé funkce 
monitoringu v reálném čase i uvnitř budov, můžete 
využít například:

• Zdravotní pé če (Senior péče)• Vymáhání práva • Zdravotní pé če (Senior péče)
• Osobní využití (Bezpečnost 
dětí)

• Vymáhání práva
• Důležité zásilky



• AGPS – Vylepšeno Time To First Fix pro indorovou
lokalizaci (TTFF).
Např.: při závalu, v budově, metru, garážích, tunelu…

Přednosti Přednosti AGPS (AGPS (Asistované Asistované 
GPS)GPS)



GG--Sense, Sense, Narušení zóny Narušení zóny -- bariérybariéry

Automatický alarm & odeslání SOS zprávy

Pád sleduje G-sensor Narušení virtuální bariéry Geo-Fence



Připravované funkce Připravované funkce –– GeoGeo--ZonZonaa

• Dovolí monitorované osobě průchod 
definovanou trasou. 



Připravované funkce Připravované funkce –– Zakázaná Zakázaná 
zónazóna

Poplach v 
případě 
přiblížení se k 
zakázané zakázané 
zóně…

Hřiště, škola…Hřiště, škola…



LocationNowLocationNow –– Jednoduchý Jednoduchý 
monitoringmonitoring



LocationNowLocationNow –– Skupinový Skupinový 
monitoringmonitoring



Prosím navštivteProsím navštivte: : www.e911.czwww.e911.cz
pro další detailypro další detaily. . pro další detailypro další detaily. . 

DěkujemeDěkujeme..


