
Thuisoproep- en service-systeem 

Persoonlijke vrijheid met Het Hart Zorg      
 

Iedereen wil zich thuis veilig voelen. Vooral voor ouderen en mensen met beperkingen die op zichzelf 

wonen kan Het Hart Zorg van dienst zijn om snel en comfortabel met de buitenwereld te   communiceren 

via het  N E O   thuisoproep- en servicesysteem. 

 
De mogelijkheid van een snelle noodoproep is bij bovenstaande groep 

belangrijk. Door middel van de rode knop kan een noodoproep  

automatisch naar maximaal 6 personen verstuurd worden, Het 

systeem waarschuwt automatisch een alarmcentrale wanneer er 

geen reactie volgt. Activering op afstand kan ook door middel van de  

hals/pols zender  

 

 
 
 

 
 
NEO 
Thuisoproep- en service systeem 

• Activeerbaar door alarmknop of 
draadloze zender ATOM 

• Afmetingen  18 x 19 cm  

• Talrijke  veiligheidsfuncties 

• Uitstekende akoestiek 

• Veel  accessoires 

• Plug & Play functionaliteit 

• Verlichte rode knop  

• Op maat programmeerbaar 

Aansluitingen via het normale  telefoonnet, internet 

of zelfs via GSM zijn mogelijk. 

Altijd op maat geprogrammeerd en geleverd. 

Huur van het complete systeem is mogelijk. 

 

 
 
 

 
 
 
 
NEO 
In één oogopslag 
• Universele bediening en programmering 

• Uitvoeringen voor een vaste lijn, 
VoIP, IP of GSM  

 
 

  

 

 

ATOM  / I-ATOM  
Draagbare draadloze zenders 

• Afmetingen: 44 x 35 x 11 mm 

• Hoog draagcomfort 

• Twee optische signalen voor  bevestiging   

• Lange levensduur accu 

• Groot zendvermogen 

• In de uitvoering I-ATOM met geïntegreerde activiteits-controle 
 

  
24 / 7 SERVICE 

NEO 
 

 
 

HAPA  

Handicap-adapter  

 

ATOM - zender 
 



Mobiel oproepsysteem 

Mobiele veiligheid met Het Hart Zorg 
 

NEMO is altijd en overal beschikbaar. Nemo is werkt buiten net als een gsm en thuis als een normale 

zorgtelefoon. Binnenkomende gesprekken kunnen aangenomen worden en noodoproepen worden 

probleemloos via een handsfree verbinding naar een alarmcentrale of familielid verzonden. 

 
 
 
 
 

NEMO 
Mobiel oproepsysteem 

• Handig formaat: 100 x 48 x 20 mm 

• Met of zonder GPS  

• Met of zonder draadloze verbinding 

• Werkt met Sim-kaart  als een gsm 

• Bediening via slechts 2 toetsen 

• Toetsen zijn voelbaar en onderscheiden 
zich door hun kleur 

• Hoogwaardige handsfree-functie overal 
in de woning 

De integratie van de draadloze verbinding met de NEAT radio 

accessoires maakt verdere scenario’s mogelijk. NEMO kan met 

en zonder positiebepaling gebruikt worden en werkt ook in 

kelders zonder Gsm-net. NEMO kan  ook bij het douchen of in het 

bad gebruikt worden. 

 
 
 

 
NEMO 
In één oogopslag 
• Buiten: Net als met een gsm, 

altijd en overal bereikbaar 

• Thuis: Gebruik als mobiele 
zorgtelefoon met ATOM of I-ATOM 

• Uitbreidbaar  tot  8 draadloze 
componenten met eigen 
alarmtype 

 

• Display voor de weergave van belangrijke 
status-informatie 

• Automatische en handmatige alarmering 

• Mogelijkheid om de talrijke draadloze 
sensoren van het NEAT-assortiment te 
gebruiken 

ATOM  / I-ATOM 
Draagbare radiozenders 

Als alternatief voor ATOM voor- 
komt I-ATOM door de 
geïntegreerde activiteits-
controle valse alarmen  

 

Betrouwbaar: Geïntegreerde controle 
van de radio-verbinding 

 

 

      werking 
 

Meer bewegingsvrijheid want in geval van nood wordt via een druk op de knop een handsfree-verbinding over het 
gsm-net met een alarmcentrale of een familielid gemaakt. Ook de locatie van de NEMO-gebruiker kan bepaald worden. 
In combinatie met de polszender ATOM kan ook in eigen huis de alarmcentrale  opgeroepen worden 

. 
 

GPS-plaatsbepaling  

 
 
 
 

In combinatie met de 
polszender ATOM, wordt 
NEMO een volwaardige 
huistelefoon met hands- 
free-functie. 

Locatie 
vaststellen 

 
 
 
 

PULL 
Trekkoord 

 
GSM-spreekverbinding 

met de 
oproepontvanger 

 

 

DOOR 
Deur-alarm 


