
TeleAlarm personenalarmering
Meer vrijheid, meer veiligheid

Voor onze partners



Kwaliteit die uw gebruikeren op prijs stellen:

  Kwaliteit "Made by TeleAlarm" : meer dan 60 jaar ervaring

  Eenvoudige bediening

  Deksels van personenalarmtoestel verwisselbaar

  Vervangbare batterij van handzender

  Aanbod op maat: 
– Drie verschillende draagmethoden voor handzender 
–  Groot assortiment handzenders en sensoren
– Houders voor toestel en handzender

Voordelen van technologie:

 Exclusief bij TeleAlarm:  
Eigen netwerkkeuze in één apparaat (vast 
telefoonnetwerk, Ethernet, GSM of GPRS)

 Flexibele combinaties:  
Bijv. vast telefoonnetwerk met GSM als 
back-up

 Hoge spraakverstaanbaarheid 

 Exclusief bij TeleAlarm:  
Diverse taalversies (bijv. voor 
bedieningsrespons) en toonsignalering

 Uitgebreide programmeermogelijkheden: 
Op het apparaat zelf, serieel met software voor 
configuratiebeheer, d.m.v. programmering op 
afstand en – exclusief bij TeleAlarm – met 
MicroSD-kaart

  Upgrades mogelijk: Voor bestaande Personenalarmtoestellen 61 en 62
  Efficiënt: Eenvoudige installatie
  Veilig: Gescheiden spraak- en gegevenskanaal (GPRS)
  Compatibel: Ondersteunt bestaande protocollen

Draadloos dankzij GSM-module

Iedere gebruiker heeft zijn eigen wensen. Daarom hebben onze personenalarmeringsoplossingen 
een modulair en flexibel ontwerp. Hierdoor sluiten de oplossingen aan op uw persoonlijke behoeften 
en bieden zij u een optimale investeringsveiligheid. Met onze geïntegreerde systeemoplossing heeft 
u de vrijheid om meer te bereiken. En u levert uw gebruikeren de beproefde kwaliteit van TeleAlarm.

TeleAlarm personenalarmeringssysteem
Veilig en flexibel
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Alarmzender 

Afzonderlijk uit te breiden

Draadloze valsensor

Draadloze handzender  
als armband, ketting of 
broche

Bijv. met rookmelders, bewegings- en 
contactmelders, en water-, temperatuur- en 
gassensoren.



Om ervoor te zorgen dat u met onze oplossingen succesvol bent in de markt, hebben wij voor uw binnen- 
en buitendienst een omvangrijk service- en scholingsprogramma ontwikkeld – voor de vereisten van nu en 
in de toekomst.

  Optimaal voorbereid:  
Beproefde scholing op het gebied van producten en telezorgtechniek, verdieping van kennis van 
technische achtergronden, programmering en randapparatuur 

   Persoonlijk succes:  
 Advies en scholing speciaal afgestemd op uw eisen en uw personeel

  Samen werken aan oplossingen:  
Actieve uitwisseling van actuele marktontwikkelingen en trends, kennismaking met de nieuwste producten

  Competente ondersteuning: 
Technische support bij zowel de planning als de installatie van ons telezorgsysteem

TeleAlarm service- en scholingsaanbod
Klaar voor de toekomst



In 2050 is waarschijnlijk één op de vier Nederlanders 
65 jaar of ouder en één op de tien ouder dan 80 jaar.*  
 
Tegelijkertijd willen steeds meer mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen en neemt de 
vraag naar veiligheid en comfort toe. Hierbij zal het 
gebruik van nuttige assistentiesystemen een 
hoofdrol spelen.

Als onderneming die voortdurend streeft naar 
innovatie werkt TeleAlarm vandaag al aan de 
oplossingen van morgen. 
Samen met onze partners zijn wij betrokken bij 
talrijke onderzoeksprojecten.  

Op het gebied van Ambient Assisted Living (AAL) 
werken wij aan intelligente, zelflerende systemen 
voor ondersteuning van zelfstandig wonen op hoge 
leeftijd.

Ons doel:  
Meer vrijheid en kwaliteit van leven voor ouderen, 
in combinatie met betrouwbare veiligheid voor thuis 
en onderweg. 

Onderzoeksprojecten van TeleAlarm
Vandaag al denken aan morgen

 Op maat:  
Uitgebreid productportfolio, voor elke gebruiker de 
optimale oplossing 

 Efficiënt:  
Geïntegreerde systeemoplossingen voor 
probleemloze toepassing

 Partnerschap:  
Omvangrijk service- en scholingsprogramma 

▶   Toonaangevend:  
Innovatieve visie op veiligheid en intensief 
onderzoek naar baanbrekende technologieën

▶   Investeringsveiligheid:  
Kostenefficiënt dankzij hoge normen op het 
gebied van techniek en veiligheid

TeleAlarm Europe
Van huis uit een lonend partnerschap

Wij groeien boven onszelf uit, zodat anderen boven zichzelf kunnen uitgroeien  
Deze gedachte benadrukt de drijfveer van TeleAlarm: dat mensen dankzij ons meer bereiken en meer 
vrijheid beleven. Iedere dag. In het werk en in het leven. 

* Centraal Bureau voor de Statistiek
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