
Den avancerede 3. generations 
Lommy Personal er en lille spo-
ringsenhed, som er udviklet til at 
give stor personlig sikkerhed inden 
for erhverv, på offentlige institutio-
ner og til privat brug.

De mange muligheder, der er i 
Lommy Personal, gør den til noget 
særligt. Ingen anden personlig 
sporingsenhed kan det samme 
som Lommy Personal.

Mulighederne i Lommy Personal er 
så fleksible, at den altid vil kunne 
tilpasses kundens særlige behov.

Lommy-GPS Teknologi

Lommy Personal
Lille og brugervenlig sporingsenhed der giver stor  
personlig sikkerhed

www.flextrack.dk

PersonLIg TrYgHeD PersonLIg sIKKerHeD PersonLIg oMsorg



Hvis der opstår overhængende fare, kan den røde alarm-
knap midt på Lommy Personal bruges til straks at kalde 
på hjælp fra alarmcentral eller andet alarmcenter. 
De øvrige op til 6 knapper kan benyttes til at etablere 
andre typer af kontakt eller til at registrere forskellige 
hændelser.

•  Telefonopkald til forud valgte numre
•  Sende forudprogrammerede SMS beskeder
•  Sende og afsplillede faste stemme beskeder
•  Registrere og sende bestemte data til dataserver
Hvis Lommy Personal ofte benyttes til samtaler, kan 2  
af knapperne benyttes til af skrue op og ned for lyden. 

Online kontrol
På en PC eller smartphone med internetadgang vil  
man kunne følge med i, hvor den person, som bærer 
Lommy Personal befinder sig, og evt. også hvilken  
situation han eller hun er i. 
Lommy Personal er ideel til:
•  Overvågning og kontrol af folk som arbejder alene
•  Beskyttelse og registring af social og  

sundhedsarbejdere
•  Beskyttelse og overvågning af ældre og  

demente borgere
•  Værditransporter hvor også vagterne skal beskyttes
•  Sikkerhedsalarm for børn og handicappede

Mange funktioner er mulige
•  Op til 7 knapper. Lommy Personal kan leveres med fra 

1 til 7 knapper efter ønske.
•  Et LED lys øverst på enheden, kan programmeres til at 

lyse i forskellige farver afhængig af situationen.
•  Stemme beskeder. Forskellige beskeder kan afspilles via 

enhedens højttaler i bestemte situationer. Forudindtalte 
beskeder kan også sendes til en anden modtager.

Lommy Personal kan tilpasses næsten alle behov. 

Højttaler og  
mikrofon

7 programmerbare 
knapper

opladning via  
USB stik eller  
docking station

Individuelt print på 
tastatur.

Programmerbar 
LED

Interne  
antenner

Bevægelses- 
føler

status  
indikator

Mål:
-  Højde 80 mm. (incl øverste lysindikator 84 mm.)
- Bredde 59 mm ved bunden, 58mm ved toppen.
-  Tykkelse 20,3 mm i højre side og 15,5 mm i  

venstre side 
- Vægt 78g.
- ABS plastic kasse.
- støv- og stænktæt.

GPS:
-  66 channel parallel searching, 22 channel  

tracking højfølsom low power gPs modtager
- Murata keramisk antenne
- Følsomhed: Tracking –165dBm (-195dBW)
- Positionsfrekvens op til 1 Hz 

GSM:
-  Siemens MC 55I GSM quad band module
sendestyrke:  
-  Klasse 4 (2W) EGSM 900 and GSM 850
-  Klasse 2 (1W) GSM 1800 and GSM 1900 
-  gPrs multi-slot klasse10

SMS:
-  Supporterer 3V Sim kort.
-  Data via FlexCI protocol (GPRS), Fleetman  

(HTTP geT) og sMs

-  Kodning kan ske over gPrs eller sMs eller via en 
direkte USB forbindelse.

Funktioner:
-  3-dimesions ( XYZ) g-sensor, med indstillelige trigger 

funktioner for alarm. 
-  2-vejs radio link, 868 MHz. 10mW (I visse modeller)
-  Indbygget mekanisk vibrator.
-  Indbygget MP3 afspiller til afspilning af alarm- 

beskeder via den indbyggede højkvalitets højttaler.
-  Høj lydkvalitet som følge at akustisk separation  

af mikrofon og højttaler.
-  en stor alarmknap midt på fronten.
-  op til 6 definerbare alarmknapper som er placeret  

om den store centrale alarmknap.
-  satstus LeDs (indikatorer). rød gul grøn og blå.
-  Øverst i ”lystårn” RGB led med høj lysintensitet, som 

kan benyttes til forskellige former for indikationer.

Batteri:
-   1500 mAh genopladeligt Lithium-Ion batteri.
-   Opladning via USB forbindelse. 5V, 500mA.  

Kan oplades fra USB udgang på en standard PC.
-   Ladetid < 5 timer. 

Udvidet version: 3080mAh, +4,2 mm tykkelse.

Tekniske specifikationer for Lommy Personal 8A-serien
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