
EkoTek Personsikkerhetsløsning



Sikkerhet med trykk på en knapp
Det er et uheldig faktum at noen arbeidere har høyere risiko for skade 
enn andre. Dette kan være fordi de jobber tett med publikum, eller fordi 
arbeidet deres i seg selv er høyrisiko.

Alternativt kan det være at på grunn av skiftmønsteret, jobbrollen eller 
utformingen av arbeidsplassen, jobber de ofte på stedet isolert og kan 
slite med å få hjelp hvis de blir syke eller blir utsatt for en ulykke.

Helsepersonell har for eksempel mye høyere risiko for vold eller 
verbale overgrep enn andre arbeidstakere. 2020 NHS Staff Survey fant 
at 14,5 % av respondentene hadde opplevd vold fra pasienter, deres 
familie eller medlemmer av offentligheten minst én gang i løpet av en 
12 måneders periode. 

Arbeidsgivere har et ansvar for å gjøre alt de kan for å beskytte sine 
ansatte mot skade. Det er her vårt EkoTek-sikkerhetssystem for 
ansatte kommer inn - gir personlige sikkerhetsalarmer som rapporterer 
brukerens plassering direkte til utpekte respondere.



Nøkkelfunksjoner i Multitone 
personsikkerhetsløsning:

• Batteridrevne lokasjonssensorer/signal repeatere betyr at det ikke er behov for 
kabling for å installere systemet

• Gir alarmlokalisering for både faste og bærbare alarmenheter
• Alarmenheter har separate knapper for assistanseanrop og nød alarm
• Har automatisk alarmeskalering dersom de første utpekte responderne ikke 

klarer å bekrefte alarmen
• Har en rekke alarmenheter, inkludert personlige alarmknapper, 

alarmpersonsøkere for personalet, repeaterenheter med alarmknapper og en 
utendørs variant av systemet (EkoSecure)

• Alarmknapper og Personsøkere er IP67-klassifisert. Alle EkoTek-
systemkomponenter er i samsvar med HBN/HTM-retningslinjer og alle 
relevante britiske sikkerhetsstandarder

• Brukergrupper er fullt konfigurerbare, og tillater segmentering etter jobbrolle, 
arbeidsområde osv

• Bærbare enheter kan konfigureres med automatisk falldeteksjon og 
dødmannsalarmer som krever brukerbekreftelse

• Valgfri EkoMS-administrasjonsprogramvare gir ekstra funksjonalitet til 
systemet, inkludert detaljert rapportering og alternativer for aktive alarmtavler 
og kartlegging

• Enheter sender automatisk varsler om lavt batteri for å sikre konstant drift. 
Batteriene varer opptil 2 år

• Radiobasert mesh-nettverk sikrer alarmoverføring, selv om en individuell 
repeater-enhet svikter

• Eksisterende tredjeparts alarmsystemer kan integreres i systemet vårt, og 
overfører alarmer til personsøkerne våre

• Vårt nettverk kan installeres isolert eller kan integreres i et eksisterende 
nettverk

• Sonesystem betyr at ansvarsområder kan avgrenses
• Vandrealarmfunksjonen kan utløse en alarm hvis en bestemt bruker går inn i 

en forbudt område



Fordeler I et overblikk:

• Lett å installere
• Kost effektivt
• Enkelt å bruke
• Kombinerer faste og bærbare alarmer
• Forbedrer sikkerheten og gir trygghet for personalet
• Kan skaleres for å romme fasiliteter av alle størrelser, inkludert 

innendørs og utendørs områder
• Mesh-nettverk sikrer pålitelig alarmoverføring

Hvem er dette for?

• Arbeidstakere som står overfor en forhøyet risiko for vold eller 
overgrep

• Arbeidstakere som jobber mye med, eller ofte er alene med, 
medlemmer av offentligheten

• Arbeidstakere som ofte jobber isolert på stedet (f.eks. om natten 
eller på en stor arbeidsplass)

• Arbeidstakere med høyrisikojobber eller på 
høyrisikoarbeidsplasser

Det kan gjelde følgende ansatte:

• Klinisk personale
• Lærere
• Sikkerhetsvakter
• Vedlikeholdsarbeidere

Arbeidsplasser som kan dra nytte av Multitone-sikkerhetssystemet 
for ansatte inkluderer sykehus, psykisk helsevern, 
rehabiliteringsklinikker, skoler, universiteter, hoteller, industrianlegg, 
offentlige bygninger, fengsler og forskningsfasiliteter.



EkoTek alarm
prosess 



Om EkoTek

Vi introduserer EkoTeks sikkerhetssystem for ansatte

Multitones sikkerhetssystem for ansatte kombinerer faste 
og bærbare enheter med assistanse- og nød knapper, alt 
koblet sammen med Multitones EkoTek-teknologi. En rekke 
signalforsterkere, som enten kan være nettverkskoblede eller 
batteridrevne, er stasjonert rundt anlegget. Når en alarm utløses, 
vil den nærmeste repeater, som har fått navn etter det aktuelle 
rommet eller området, plukke opp denne alarmen og rapporterer 
den, sammen med plasseringen, via repeater nettverket til EkoTek-
huben, som styrer hele systemet.

Alarmtype, plassering og enhetens-ID videresendes deretter til 
den aktuelle forhåndskonfigurerte gruppen av personsøkere, 
som kan bestå av sikkerhetspersonell eller førstehjelpere. De 
kan trykke på en knapp for å bekrefte alarmen og kan selv også 
utløse alarmer. Hvis alarmen ikke kvitteres, vil den eskaleres 
ytterligere. Disse personsøkerne kan også motta meldinger og 
oppdateringer fra systemadministratoren. Med tillegg av EkoMS 
kan alarminformasjon også videresendes til sanntids alarmtavler 
eller til og med vises på plantegninger over anlegget. 

For arbeidsplasser med uteområder som også krever personlig 
alarmdekning, kan du forbedre EkoTek-systemet ditt med 
EkoSecure, som gir dual-band personsøkere som fungerer 
innendørs og utendørs. EkoSecure kan også installeres alene hvis 
et helt utendørs system er nødvendig.



EkoSecure

Inne eller ute er hjelpen alltid et knappetrykk unna

Mange lokaler har en blanding av innendørs og utendørs områder: 
en universitetscampus er et godt eksempel på dette. Hvis 
sikkerhetspersonell eller lærere får et personlig alarmsystem, bør 
det fortsette å fungere når de går ut døren. Det er der EkoSecure 
kommer inn.

EkoSecure er en utendørs variant av EkoTeks sikkerhetssystem 
for ansatte, som opererer på en annen frekvens for å forbedre 
rekkevidden. EkoSecure personsøkerne har en forbedret 
antenne for å utvide overføringsrekkevidden, mens utendørs 
signal repeatere gir 60 meter dekning i gjennomsnitt. For å spare 
personalet for å måtte bære to personlige alarmer, kan EkoSecure-
varianten operere over to frekvenser, noe som gjør den egnet for 
bruk på både innendørs og utendørs nettverk.

Ved å kombinere EkoSecure utendørs personlig alarmnettverk 
med innendørs EkoTek-nettverk, kan du sikre total dekning på 
tvers av nettstedet ditt, med flere bygninger sammen med utendørs 
signalforsterkere - som gir et virkelig omfattende sikkerhetssystem 
for å beskytte dine ansatte, besøkende og kunder.



Hvordan skal jeg konfigurere systemet mitt?

Antallet og plasseringen av signalforsterkerne, antall alarmknapper 
og personsøkere, hvem som skal bære dem, og om du trenger 
innendørs og utendørs dekning, avhenger av størrelsen og 
arbeidsplassens natur, din bransje og risikoene du har identifisert. 
Multitones ekspertingeniører vil hjelpe deg med å bestemme 
dine krav, hvordan systemet ditt skal fungere og hvordan det skal 
installeres for å oppnå optimale resultater. Det vil være et minimum 
antall signalforsterkere som kreves for å sikre full nett dekning, 
men jo flere rom/områder som er utstyrt med forsterkere, desto 
mer presis vil alarmplasseringen være.

Tegningene til høyre viser hvordan en alarmprosess kan fungere 
på et universitet, der ansatte og sikkerhetsteam får utstedt 
EkoSecure Messengers med alarmknapper, og det er en blanding 
av innendørs og utendørs områder.

I dette eksemplet er Multitone-sikkerhetsløsningen for ansatte 
integrert med flere Multitone-kritiske kommunikasjonsteknologier, 
for å utvide responsen utover selve EkoTek-systemet. I 
forbindelse med campussikkerhet er det viktig at sikkerhet, 
stedsadministratorer og ansatte har tilleggsverktøy å kommunisere 
med, slik at sikkerheten kan rapportere ytterligere detaljer om 
situasjonen og legge til rette for større respons om nødvendig.



EkoTek ATEX Personlig alarm

Utvid dekningen til alle deler av anlegget ditt med våre 
eksplosjonssikre EkoTek personsøkere.

Noen industrielle prosesser produserer, eller risikerer å 
produsere, en atmosfære som er potensielt eksplosiv 
dersom en antennelseskilde, for eksempel åpen flamme, 
gnist eller varmekilde, er tilstede. Alle elektroniske enheter 
som brukes i dette miljøet må oppfylle strenge spesielle 
sikkerhetskrav for å sikre at de ikke kan utgjøre en 
antennelsesrisiko. I Europa er disse fastsatt av EUs ATEX 
2014/34/EU.

Multitone har utviklet spesielle ATEX personsøkere som 
er designet for å operere trygt innenfor en rekke potensielt 
eksplosive atmosfærer. Dette betyr at enhver arbeidstaker 
som enten jobber delvis eller helt innenfor et risikoområde 
kan ha sin personlige personsøker hos seg - disse 
opererer både innenfor og utenfor ATEX-områder.



EkoMS

Kraftigfull administrasjonsprogramvare for EkoTek/EkoSecure

Multitones EkoMS-administrasjonsprogramvare fungerer sammen med 
EkoTeks sikkerhetssystem for ansatte. Den samler inn alle systemhendelser 
og varslingsinformasjon fra EkoTek-systemet og viser denne informasjonen 
i et klart, lett tilgjengelig format. Det gir mulighet for sentralisert overvåking 
og administrasjon av systemet i sanntid, forenkler administrasjonsoppgaver 
og gir detaljerte rapporter for å hjelpe deg å forstå hvordan prosessene dine 
fungerer, identifisere områder for forbedring og viser samsvar med helse- og 
sikkerhetspolicyer.

Selv om EkoMS ikke er nødvendig for et fullt funksjonelt 
sikkerhetsalarmsystem, forbedrer kjøp av EkoTek med EkoMS din evne til å 
administrere systemet betydelig, i tillegg til å gi kraftige visuelle hjelpemidler 
på skjermen som kan hjelpe personalet med å svare på alarmer i tide.

Nøkkelfunksjoner i EkoMS:

• Dashbord
• Plan tavler
• Sanntids alarmtavler
• EkoMS varsling skrivebords applikasjon
• Nettverkskonfigurasjon
• Brukerkonfigurasjon
• Enhetsadministrasjon
• Aktivitetslogger
• Egendefinerte rapporter
• Egendefinerte menyer
• Automatisk sikkerhetskopiering av data



Hub’en er systemets sentrale kontrollenhet, som viser alarmmeldinger, identifiserer 
brukere, deres plassering og om nødvendig sender meldinger til enheter. 
Enhetsadministrasjon, historikk og konfigurasjon styres også gjennom hub’en via et 
PC-grensesnitt og nettleser.

Mesh-nettverks repeatere gir den totale nettverksdekningen og lar alarmplassering 
rapporteres. For enkel installasjon er repeateren batteridrevet, og tilbyr opptil 2 års drift; 
alternativt kan enheten være strømdrevet. En anti-ligaturvariant er tilgjengelig.

Callpoint repeateren gir nettverksdekning og gjør det mulig å rapportere 
alarmplassering, og inkluderer også en rød knapp for å utløse nød alarmer og tilkalle 
hjelp til stedet. For enkel installasjon er callpoint repeateren batteridrevet, og tilbyr 
opptil 2 års drift; alternativt kan enheten være strømdrevet. En anti-ligaturvariant er 
tilgjengelig.

EkoTek & EkoSecure Komponenter



EkoTek Ingress Protected Repeater er designet for å operere utendørs og i 
fuktige innendørsmiljøer, som spa, drivhus, laboratorier, bryggerier, slakterier eller 
industriområder.

Anti-vandal kabinett for EkoTek Repeatere som beskytter enheten mot bevisst og 
utilsiktet skade.

Anti-vandal kabinett for EkoTek Call Point Repeatere. Beskytter enheten mot forsettlig 
og utilsiktet skade, samtidig som alarmknappen kan betjenes.



Den oppladbare personsøkeren er en multifunksjonell enhet som både kan vise 
meldinger og generere en assistanse- eller nød alarm. Dens flerfargede display viser 
alarmer fra andre personsøkere og alarmknapper (lyser blått for assistanse, rødt for 
nødstilfelle), og lar brukeren akseptere alarmen og gi tilbakemelding for å bekrefte at 
assistanse er på vei. Brukere kan også motta meldinger sendt fra hub-administratoren. 
Enheten er IP67-klassifisert og laget med antimikrobielle materialer.

Denne varianten av den oppladbare personsøkeren er en multifunksjonell enhet, 
som både kan vise meldinger og generere en nød alarm med en enkelt alarmknapp. 
Dens flerfargede display viser alarmer fra andre personsøkere og alarmknapper (lyser 
blått for assistanse, rødt for nødstilfelle), og lar brukeren akseptere alarmen og gi 
tilbakemelding for å bekrefte at assistanse er på vei. Brukere kan også motta meldinger 
sendt fra hub-administratoren. Enheten er IP67-klassifisert og laget med antimikrobielle 
materialer.

Den oppladbare bærbare alarmknappen lar en assistanseforespørsel eller nød 
alarm utløses enten ved at brukeren trykker på en knapp (blå for assistanse, rød for 
nødstilfelle), eller automatisk gjennom dødmannen (godkjent av den grå knappen) 
eller mannen -down funksjoner. Nøyaktig plasseringsinformasjon hentes fra repeater 
nettverket og videresendes til teamene for umiddelbar hjelp. Enheten er IP67-
klassifisert for støv- og vannbestandighet og laget med antimikrobielle materialer.



EkoTek Maxi Hub gir større kraft til EkoTek-systemet, og støtter opptil 750 enheter. Det 
anbefales vanligvis for bruk med EkoSecure.

EkoSecure Dual-band personsøker (ESPAG) opererer ved både 2,4 Ghz og 868 Mhz 
- Fungerer med både innendørs EkoTek-personellsikkerhetssystemet og EkoSecure-
systemet utendørs. Den er IP67-sertifisert, oppladbar og har en batterilevetid på opptil 
48 timer.

Vi tilbyr både individuelle og multilader enheter for våre alarmknapper og personsøkere. 
Individuelle bordladere lar brukere lade enheten ved skrivebordet slik at de kan gjøre 
det mens de fortsatt kan se meldinger og motta alarmer. Laget med antimikrobielle 
materialer.



EkoSecure Dual-band Repeater (ESREP) er en nettdrevet enhet med batteribackup. 
Den gir EkoSecure nettverksdekning utendørs og er designet for å monteres utendørs. 
EkoSecure-repeater rekkevidden er rundt 60 meter når du arbeider med andre ESREP-
er. Den kan betjenes som en omformer fra innendørs EkoTek-nettverket til EkoSecure 
utendørsnettverk (2,4Ghz til 868Mhz). IP66-klassifisert plastkasse.

EkoSecure ekstern antenne kan brukes til å gi bedre dekning for en ESREP ved å 
montere den på et høyt sted.

EkoSecure-posisjons repeateren fungerer sammen med ESREP. Ved å plassere
Posisjons repeatere innenfor rekkevidde til en ESREP, kan du forbedre 
posisjonsnøyaktigheten til det utendørs EkoSecure-systemet.
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