
Tryghedsalarm – SOS alarm – nødopkalds alarm – 

kontakt med personen direkte. 

Opkald via tryk på rød SOS knap. 

Ringer op til udvalgte telefonnummer 

Sender samtidig SMS besked 

Funger med et indbygget SIM kort (som en almindelig 

mobiltelefon) 

Tal direkte med den person som har opkaldt. 

2 vejs kommunikation hvis der er tilsluttet ekstra højtaler. 

Bevægelse alarm. 

Fald alarm. 

Tyverialarm, Brandalarm 

 

Kan tages med overalt. 

Trygheds alarm SOS 
Trygheds alarm SOS er en simpel personlig alarm tele-

fon, der er designet til at give ældre / syge mulighed for 

at opretholde en sikker og uafhængige kontakt med pårø-

rende, eller anden pleje personale. 

 

Med ingen månedlige gebyrer eller abonnement, bruge-

ren trykker simpelthen på alarm vedhæng / armbåndsurs-

knappen, og alarmen ringer op til 5 numre og sender en 

nødbesked til op til 5 mobilnumre. 

Ikke narre af telefonsvarer eller intet svar, alarmen kalder 

op til bekræftelse af et rigtigt menneske. 

Alarmen leveres med et vandtæt vedhæng, eller armbånd 

der har en rækkevidde på op til 80m (typisk mellem 20m 

og 40m i et gennemsnitligt hjem). 

 

Trykheds alarm SOS bruger et mobiltelefon SIM-kort og 

kræver ikke en fastnet telefon. Basenheden kan tages 

hvor som helst, og den vil fungere - du behøver kun mo-

biltelefonsignal. 

 

 Den leveres komplet med et Mobile SIM-kort i boksen. 

Og funger som du kender fra en almindelig mobiltele-

fon.  

Alarm har indbygget batteri backup i tilfælde af strømaf-

brydelse. 

Der er envejs kommunikation, når et nødopkald er akti-

veret (opkalds modtageren kan lytte ). Valgfri højttaler 

kan købes til fuld 2-vejs kommunikation. 

Falske alarmer kan annulleres ved at trykke på SOS-

knappen på hovedenheden, eller opkaldsmodtageren ind-

taster 2 # på deres tastatur, når de svarer. 

En advarselsmeddelelse sendes til nød kontakterne i til-

fælde af strømafbrydelse. 

Nem at programmere via SMS eller ved hjælp af en tele-

fon. Enkle Dansk hurtigstart instruktioner inkludere . 

Beskrivelse: 

  

Www.nem-alarm.dk Tfl.: 22158070 

  

Pakken indeholder:  

1 x SOS Alarm Unit  

1 x Nød kald (kan bæres som armbåndsur)  

1 x 240V AC til 12 V DC Strømforsyning  

1 x Brugervejledning & Quick Start Guide 

Ekstraudstyr: 

 Yderligere armbåndsur / halskæde vedhæng alarm 

knapper 

 Højttaler til 2-vejs talekommunikation 

 Røg / Varme alarm, der sender meddelelser, når de 

aktiveres 
Vægmonterede nødknapper til hele huset, f.eks. Badevæ-

relse, trappe, hoveddør (til falske opkald) 

Pakketilbud på panik alarm.           Fra 899,- Kr. 

Lille smart GSM boks med SOS knap, der sender SMS eller 

ringer op i nødsituationer.Den skal bruge et simkort, f.eks. vo-

res Greentel simkort, som koster 50,- i oprettelse og kun 19,- 

pr. md. til forbrug, hvor SMS koster 8 øre og tale 48 øre pr. 

minut. 19,- pr. md., så betaler du for forbruget. 



Grundpakke 899, kr. 

Pakke med brand alarm og alarmknap.    

1.199,- Kr. 

SOS armbånd 149,- kr. 

Højtaler til 2 vejs kommunikation 100,- Kr. 

Greentel simkort til Nød Alarm 

50,- Kr. 

GSM Teknik og Greentel har i samarbejde lavet et simkort 

med abonnement, der passer til alle vores produkter. 

Fordele:  Lave takster. Ingen pinkode. Ingen binding. 

Hurtig aktivering efter 15 min. 

Virker på 2G/3G/4G netværk 3-i-1 kort. 

Oprettelsen koster 50 kr. som du betaler her for kortet. Så 

vedlægger vi simkortet sammen med dit produkt. 

Når du modtager kortet, så skal du gå ind og oprette det 

her: https://www.greentel.dk/bestilling/ 

Simkortet anvender Telia og Telenors master og kan anvendes 

til private og erhverv. Takster for Greental simkort: 

8 øre pr. SMS. 48 øre pr. minut tale. 

Ingen opkaldsafgift. 

Mindstepris 19 kr. pr. md.* 

* Bemærk bruger du for mindre end 19 kr. pr. måned, så ko-

ster det 19 kr. pr. måned. Bruger du for mere end 19 kr. pr. 

måned, så betaler du for forbruget. 

Hver d. 7. i måneden, trækkes beløbet på dit kreditkort, så sim 

kortet altid virker. 

Vi tager forbehold for evt. prisændrin-

ger. 


