
Alene-arbejdsbeskyttelse

Personalesikring og alarmhåndtering 24/7
Produktions- og servicevirksomheder

ZONITH leverer en komplet løsning til beskyttelse af dine ansatte!

Lad os forestille os, at dit personale arbejder alene, og de bliver såret og forhindres i at ringe efter hjælp!

I den situation er det nøglen at få hjælp så hurtigt som muligt. ZONITHs Lone-Worker-beskyttelsesløsning 
kræver automatisk hjælp, når en medarbejder ikke er i stand til det. Løsningen kontrollerer med jævne 
mellemrum, om medarbejderen er i orden ved at sende beskeder til sin smartphone. Det er der ikke noget 
svar, det kræver hjælp på medarbejderens vegne. En fysisk trådløs knap tilsluttet til smartphonen sikrer 
hurtig kvittering fra medarbejderen.

Mange virksomheder har investeret i teknologi, der muliggør en meget effektiv drift med en lille bemanding. 
ZONITH tilbyder avancerede løsninger, der giver personalet et komplet overblik over anlæggets alarmstatus, 
samtidig med at løsningen sikrer hurtig reaktion på enhver ulykke med alene-arbejde.

Med ZONITH-løsningen vil din virksomhed drage fordel af en effektiv alarmhåndtering, uanset hvor 
personalet er placeret, hurtigere reaktion på produktionsstop eller brandalarmer og et personale, der ved, 
at assistance vil blive tilkaldt meget hurtigt, hvis de har brug for det.

FYSISK KNAP OG
ZONITH APP

Løsningen fungerer både inde i bygninger og udenfor 
bygninger. Et præcist indendørs positioneringssystem 
vil lede assistancen til den sted, hvor den ansatte er i 
fare. Når du arbejder uden for GPS-positionering, 
bruges det til at guide assistancen.

Systemet giver også en nem måde at ringe til hjælp ved 
blot at klikke på en knap.



Hver gang der opstår brand, er reaktionstiden 
afgørende, og enhver yderligere optrapning kan føre til 
enorme tab.

ZONITH sørger for, at inden for få sekunder efter 
alarmen er slået til:

For vedligeholdelsesingeniører, natskift, første 
respondenter og andre med behov for altid at vide, 
hvad der foregår i produktionen, kan løsningen også 
interface til alarmer fra andre tekniske 
installationer såsom:

Løsningerne beskytter dit personale, uanset hvor det er 
placeret i verden. De skal bare medbringe deres 
smartphone og den fysiske knap på deres rejse for at 
kunne alarmere.

ZONITH-løsningen bruges af virksomheder i mere end 
50 lande rundt om i verden og viser bevis for, hvor 
pålidelig den er.

Brandalarmer og teknisk alarm-monitorering

I tilfælde af kritiske hændelser som brandalarmer, 
øjeblikkelig underretning af alle medarbejdere eller 
udvalgte grupper af medarbejderne vil sikre, at alle er 
informeret om begivenheden, og hvad de skal gøre.

Massemeddelelsen foretages af et pop op-vindue på 
arbejds-pc'er, hvor meddelelser og instruktiv info, f.eks. 
"Brandalarm, gå til samleområde" vises.

Detaljerede brandalarmoplysninger (rum, sensor og 
type) når kontrolrummet eller de første 
respondenter.

Første respondenter kan kvittere alarmen via 
smartphone.

Sparer tid og penge ved at undgå nødhjælp fra 
brandvæsenet for falske alarmer.
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