Personal Alarm Devices - Polish
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Osobiste urządzenia alarmowe
Alarmy osobiste
Interkomy
Alarmy typu Person-to-Person
Są to niektóre z urządzeń, stanowiących alternatywę
dla telefonów alarmowych, które umożliwiają powiadomienie
innych osób (sąsiadów, rodziny lub przyjaciół)
o grożącym niebezpieczeństwie.

Alarmy przenośne/osobiste

Funkcja tych urządzeń polega na przyciągnięciu uwagi opiekuna, znajdującego się
w pobliżu.
Oto kilka przykładów:
• Gwizdek.
• Dzwonek.
• Alarm osobisty na baterie, który po naciśnięciu przycisku wydaje głośny pisk.

Alarmy przenośne/osobiste

Oto przykłady takich urządzeń:
• Interkomy włączane dźwiękiem, np. płaczem dziecka.
• Interkomy umożliwiające łączność w dwóch kierunkach – zainstalowane zwykle
w jednym domu lub podłączone do tej samej fazy instalacji elektrycznej, np.
pomiędzy domem a garażem. Mogą być uruchamiane za pomocą przycisku.
Włączenie funkcji otwarcia kanału umożliwia zimny start i komunikację bez
konieczności naciskania jakichkolwiek przycisków.

Przenośne alarmy typu Person-to-Person

Zasada użytkowania takich urządzeń jest następująca – jedna osoba nosi przy sobie
nadajnik, a druga odbiornik. Bezprzewodowe dzwonki drzwiowe mogą spełniać
podobną funkcję. Alarmy tego typu mają ograniczony zasięg działania.

Alarmy informujące sąsiadów
Aby zaalarmować sąsiadów można zamontować na zewnątrz własnego domu
lub w domu sąsiada syrenę i lampę, która miga w momencie zadziałania alarmu.
Urządzenia tego typu mogą być uruchamiane przez nadajnik umieszczony w wisiorku,
noszony na nadgarstku, pasku lub przyczepiany do kieszeni. Aby ten sposób
alarmowania był skuteczny, sąsiad musi być w domu w chwili zagrożenia.

Funkcja Telstra Easycall Delayed Hotline
Telefon może zostać zaprogramowany w taki sposób, aby po upływie 4 sekund od
podniesienia słuchawki, automatycznie połączył się z numerem, pod który najczęściej
z niego dzwoniono.

Usługa Telecross
Usługa Telecross polega na tym, że woluntariusz z Czerwonego Krzyża codziennie
dzwoni do osób mieszkających samotnie, najbardziej narażonych na różnego rodzaju
zagrożenia. Jeżeli nikt nie podniesie słuchawki, zostaną powiadomione osoby
zgłoszone wcześniej do pomocy.

Telefony komórkowe i bezprzewodowe
Można je nosić w kieszeni lub przypięte na pasku i użyć do wezwania pomocy w
sytuacji zagrożenia. Urządzenia takie umożliwiają zapisanie w pamięci odpowiednich
numerów.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat telefonicznych systemów alarmowych dostępnych jest w
bazie danych Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia.
Jeżeli chcieliby Państwo odwiedzić nas w naszej siedzibie, prosimy telefonicznie
umówić się na spotkanie.
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Dostępne są również broszury informacyjne na inne tematy
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