
SMART HORLOGE 
Een horloge en mobiele alarmering ineen. 
Met een druk op de knop wordt er een melding naar de 
mantelzorger, zorgverlener en/of alarmcentrale verstuurd. 
Het smart horloge draagt men eenvoudig om de pols waarbij 
het ook voor dwaaldetectie en leefcirkels wordt toegepast 

Meer veiligheid en vrijheid voor de gebruiker

Geruststelling voor familieleden en/of mantelzorgers

GPS technologie: korte doorlooptijd hulpverlening

4G future proof netwerk 

Eenvoudig in gebruik via mobiele app en/of zorgcentrale 

Kwalitatieve spreekluisterverbinding in 2 richtingen

Geofence ten behoeve dwaaldetectie

Het Smart Horloge wordt ingezet bij hulpbehoevenden, 
actieve senioren, personen met beginnend oriëntatieverlies 
en chronische patiënten. 

Het wordt eenvoudig om de pols gedragen en kan zowel 
binnen als buiten worden gebruikt. 

De melding die wordt verstuurd door het Smart Horloge is 
inclusief een locatiebepaling zodat bij een mogelijke 
calamiteit een persoon snel wordt teruggevonden. 

Het Smart Horloge maakt deel uit van het gamma detectoren 
en sensoren die gekoppeld zijn aan het Act With Care mobile 
Adres: Kortrijkstraat 149- 8550 Zwevegemalarm portaal. Dit portaal staat in voor uiterst betrouwbare  
Email: info@actwithcare.bealarmhandling via een mobiele app of in relatie met een 
zorgcentrale.

Zelfstandigheid, waardigheid, privacy en vrijheid van de 
gebruiker blijft zo lang en veel mogelijk gewaarborgd. 

Heel eenvoudig in gebruik en onmiddellijk inzetbaar, dit voor 
ziekenhuizen, zorginstellingen en bij de mensen thuis.

Web 
Tel: 056 960 170



SMART HORLOGE
PRODUCTBESCHRIJVING

Een GPS-horloge met als belangrijkste functie 
alarmering. Met een druk op de rechterkant van het 
horloge wordt er direct een melding verstuurd naar de 
mantelzorger, verzorger of zorgcentrale. Dit in 
combinatie met een spreekluisterverbinding waarbij de 
persoon onmiddellijk kan worden gerustgesteld dat er 
hulp op komst is.

PRODUCT SPECIFICATIES
•Positie: GPS+AGPS+WIFI+LBS
•Netwerk :4G+2G
•Nano SIM card
•SOS bellen
•Twee richtings communicatie
•Batterij 700mAh
•4G LTE Cat-1 efficiënter

•Gewicht: 55g
•Draadloos opladen
•Waterproof IP67
•Automatische meldingen: geofence, low battery
•Slaapstand tijd: 3-6 dagen
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