


TWIG Embody

O TWIG Embody é um dispositivo de alarme de 
segurança pessoal portátil  3G / GSM / GNSS  
concebido para se adaptar às necessidades dos 
trabalhadores em contexto de trabalho solitário.
As múltiplas opções de utilização e a sua prática 
dimensão reduzida tornam-no ideal para ser 
utilizado em laboratórios, por técnicos de 
manutenção e prestadores de cuidados de 
saúde.

Descrição

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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Características

Funções de protecção do trabalhador solitário: 
Detecção automática do utilizador em perigo, 
em queda-livre, imóvel ou em posição inclinada;
Comunicação e�caz em caso de emergencia: 
chamadas SOS;
Pequeno e ajustável;
IP67 à prova d'água;
Múltiplas opções de transporte;
Combinação de vários pontos de localização;
Gestão dos dispositivos à distância.



Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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- Dimensões: 61 mm x 46 mm x 19 mm

- Peso: 50 g incluindo bateria

- À prova de água e poeira (IP67), resistente ao 
choque

- Aderência �rme com teclado de silicone táctil

Compatibilidade e comunicação
- Comunica com todos os sistemas que utilizam 
MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) tanto SMS 
como GPRS (IP).

- As mensagens de localização e alerta incluem 
informação sobre os dispositivos de localização GPS 
/ TWIG Beacon, velocidade, direcção e carga da 
bateria.

Mecanismo

Especificações Técnicas 

- Alerta manual através da chave SOS

- Alarme Homem em Perigo com 4 disparos 
automáticos de alerta: orientação do dispositivo, 
não-movimento, queda livre e impacto

- Voz bidireccional 3G/GSM com altifalante

- Mensagens de estado do dispositivo e do utilizador

- Mensagens interactivas no ecrã

- TWIG Beacon SRD / Wi-Fi / localização BLE*

- Geo-cercas

Funções telemáticas principais

- Quad-band GSM (850/900/1800/1900 MHz)

- 5-band 3G (800/850/900/1900/2100 MHz)

- Antenas GSM, SRD, GPS incorporadas

- Temperatura de operação -20 ° C + 50 ° C

- Tons de alerta

- Alerta por vibração

Principais características técnicas

- Bateria recarregável de iões de lítio de 750 mAh

- Tempos típicos de funcionamento, satélite 
GPS/GNSS posicionamento/relatório de dados 
celulares***

- 4 dias (1 relatório / hr)

- 2 dias (1 relatório / 10 min)

- 15 horas (1 relatório / min)

- 4 horas (1 relatório / 5 seg)

- 14 dias (apenas em modo de espera)

- Tempo de recarga*** <3 horas para 95%

Aprovisionamento e segurança
- Con�guração remota ou local

- Autorização de acesso remoto e local

Duração e temperatura de funcionamento

- Receptor de 48 canais de alto desempenho

- Multi-receptor GNSS de várias constelações (GPS, 
Glonass, Galileo e Beidou)****

- Tempo para primeira correcção: Início quente 1 s; 
início frio < 35 s

- Bloco con�gurável de opt-out e roaming

- Geração de efemérides prolongadas a bordo

- Controlo GNSS móvel

Sistema de posicionamento por satélite*



- TWIG Point Remote Con�gurator para dispositivo 
gestão de con�gurações por via aérea

- Serviço TWIG Point Netloc para localização híbrida

- TWIG Point AGNSS para uma localização GNSS mais 
rápida ( gratuito de encargos)

- TWIG Point Monitor para monitorização de alarmes 
e localização

- TWIG Point Site para gestão e planeamento de 
locais

- TWIG Point API 

Serviços TWIG Point Turn-Key

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt

NP 44
13

- TWIG Con�gurador de PC app

- TWIG FirmwareLoader PC app

- Kit Integrador TWIG para integração ARC

Ecrã e Teclado
- Chave SOS facilmente identi�cável

- Ecrã OLED com símbolos orientadores

- Teclas de função pré-programáveis e tecla menu

- Atender / chamada de assistência

- Botões Ligar / desligar / encerrar chamada

- Teclas de IU alternativas

Software e recursos

- Dispositivo de alarme pessoal TWIG Embody com 
bateria integrada

- Carregador com adaptador de escolha (UE/UK/AU)

- Opção de transporte à escolha (presilha para cinto, 
�ta para pescoço, bracelete ou mosquetão)

Embalagem standard 

*Opcional

**A duração do funcionamento pode variar 
substancialmente em função do contexto.

***Carga apenas acima de 0°C e abaixo de 40°C.

****Requer a implementação apropriada na estação 
central

*****Apenas 3 receptores são suportados 
simultaneamente, alterando entre Glonass e Beidu. 

- Rede móvel 3G 

- Posicionamento por satélite GNSS

- Alarme Homem Morto

- SRD para compatibilidade com dispositivos 

Características opcionais

- Estações de carregamento e adaptadores 

- Porta identi�cação

- Correia de transporte

- Clipe de cinto

- Gancho

- Pulseira

- Carregador de carro

- Cabo USB

- Película de protecção

Acessórios



Twig NEO

O TWIG NEO é um dispositivo de alarme de 
segurança pessoal portátil concebido para se 
adaptar às necessidades dos trabalhadores em 
contexto de trabalho solitário.
As múltiplas opções de utilização e a sua prática 
dimensão reduzida tornam-no ideal para ser 
utilizado em laboratórios, por técnicos de 
manutenção e prestadores de cuidados de 
saúde.
O TWIG NEO disponibiliza as funções essenciais 
para a protecção do trabalhador solitário e é 
facilmente integrado em vários sistemas de 
monitorização.

Descrição

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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Características

Funções de protecção do trabalhador solitário: 
Detecção automática do utilizador em perigo, em 
queda-livre, imóvel ou em posição inclinada;
Comunicação e�caz em caso de emergencia: 
chamadas SOS;
Pequeno e ajustável;
Múltiplas opções de transporte;
Localização híbrida: interior/exterior;
Combinação de vários pontos de localização;
Gestão dos dispositivos à distância;
Ciclo de vida do produto sustentável. Compatível 
com dispositivos Twigs anteriores.



Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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- Dimensões: 18 mm x 46 mm x 62 mm

- Peso: 54 g incluindo bateria

- À prova de água e poeira (IP67), resistente ao 
choque

- Aderência �rme com teclado de silicone táctil

Compatibilidade e comunicação
- Comunica com todos os sistemas que utilizam 
MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) tanto SMS 
como GPRS (IP).

- As mensagens de localização e alerta incluem 
informação sobre posicionamento por satélite, 
sinalizadores TWIG SRD, velocidade, direcção e carga 
da bateria.

Mecanismo

Especificações Técnicas 

- Alerta manual através da chave SOS

- Alarme Homem Morto com 4 disparos automáticos 
de alerta: orientação do dispositivo, não-movimento, 
queda livre e impacto

- Voz bidireccional 3G/GSM com altifalante

- 2G/3G com ligação 4G SMS + Dados (IP)*

- Mensagens de estado do dispositivo e do utilizador

- Mensagens interactivas no ecrã

- Posicionamento por satélite GNSS

- TWIG Beacon SRD / Wi-Fi / localização BLE*

- Geo-cercas

Funções telemáticas principais

- GSM/GPRS/EDGE: Banda dupla 900/1800 MHz

- UMTS/HSPA+: banda dupla 900 (BdVIII) / 2100MHz 
(BdI)

- LTE (VoLTE não suportado): Penta banda 700 (Bd28) 
/ 800 (Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 (Bd3) / 2100 MHz 
(Bd1)

- Antenas GSM, SRD*, GNSS, WiFi*, BLE* incorporadas

Principais características técnicas

- Bateria recarregável de iões de lítio de 750 mAh

- Tempos típicos de funcionamento, satélite GNSS 
posicionamento/relatório de dados celulares***

- 4 dias (1 relatório / hr)

- 2 dias (1 relatório / 10 min)

- 15 horas (1 relatório / min)

- 4 horas (1 relatório / 5 seg)

- Até 12 dias (apenas em modo de espera GMS)

- Tempo de recarga*** <3 horas durante 95%

- Temperatura de funcionamento -20°C... +50°C

Aprovisionamento e segurança
- Con�guração remota ou local

- Autorização de acesso remoto e local

- Ligação segura ao servidor SSL/TLS

- Firmware sobre o ar (FOTA)

Duração e temperatura de funcionamento

- Receptor de 48 canais de alto desempenho

- Receptor GNSS de várias constelações (GPS, 
Glonass e Galileo)

- Tempo para primeira correcção: Início quente 1 s; 
início frio < 35 s

- Bloco con�gurável de opt-out e roaming

- Geração de efemérides prolongadas a bordo

- Controlo GNSS móvel

Sistema de posicionamento por satélite



- TWIG Point Remote Con�gurator para dispositivo 
gestão de con�gurações por via aérea

- Serviço TWIG Point Netloc para o espaço público 
localização (celular + Wi-Fi) e para localização no 
local (TWIG SRD + Wi-Fi + BLE)

- TWIG Point AGNSS para uma localização GNSS mais 
rápida ( gratuito de encargos)

- TWIG Point Monitor para monitorização de alarmes 
e localização

- TWIG Point Site para gestão e planeamento de 
locais

Serviços TWIG Point Turn-Key

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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- TWIG Con�gurador de PC app

- TWIG FirmwareLoader PC app, FOTA

- Kit Integrador TWIG para integração ARC

Ecrã e Teclado
- Cor da chave SOS alterável

- Visor LCD com símbolos orientadores

- Teclas de função pré-programáveis e tecla menu

Software e recursos

- Dispositivo de alarme pessoal TWIG Neo 2G/3G 
com 4G SMS + Dados (ligação IP)*com bateria 
integrada

- Carregador com adaptador de escolha (UE/UK/AU)

- Opção de transporte à escolha (presilha para cinto, 
�ta para pescoço, bracelete ou mosquetão)

Embalagem standard 

*Opcional

**A duração do funcionamento pode variar 
substancialmente em função do contexto.

***Carga apenas acima de 0°C e abaixo de 40°C.

****Requer a implementação apropriada na estação 
central

- Posicionamento por satélite GNSS

- Alarme Homem Morto

- SRD3* para compatibilidade com dispositivos 
alcance (SRD), Wi-Fi e sinalizadores BLE

Acessórios
- Postos de carregamento e programação

- Cor da chave SOS alterável

- Clipe de cinto

- Fita para pescoço

- Bracelete

- Mosquetão

- Carregador de carro

- TWIG Beacon SRD*

- Botão remoto TWIG SRD*

- TWIG Sensor de Porta SRD*

- TWIG Tag SRD*

Características opcionais



TWIG One Ex 

O TWIG One Ex é um dispositivo de alarme 
pessoal intrinsecamente seguro concebido para 
proteger os trabalhadores solitários em áreas 
perigosas e explosivas. Está equipado com as 
funções essenciais de protecção do trabalhador 
solitário, um potente altifalante, teclas de 
dispositivos pré-programáveis e um interface 
de utilizador con�gurável.

Descrição

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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Características

Funções de protecção do trabalhador solitário: 
Detecção automática do utilizador em perigo, em 
queda-livre, imóvel ou em posição inclinada;
Comunicação em caso de emergência: chamadas de 
voz 2 vias mãos-livres, números pré-programáveis, 
Chave SOS táctil;
Aprovado pela ATEX/IECEx;
Robusto e ergonómico;
Localização híbrida: interior/exterior;
Gestão dos dispositivos à distância.



Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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- Dimensões: 102,1mm x 48,9 mm x 24,6 mm

- Peso: 114 g 

- À prova de água e poeira (IP67), resistente ao 
choque

- Aderência �rme com teclado de silicone táctil

Compatibilidade e comunicação
- Comunica com todos os sistemas que utilizam 
MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) tanto SMS 
como GPRS (IP).

- As mensagens de localização e alerta incluem 
informação sobre posicionamento por satélite, 
balizas TWIG SRD, velocidade, direcção e carga da 
bateria.

Mecanismo

Especificações Técnicas 

- Alerta manual através da chave SOS

- Alarme Homem em Perigo com 4 disparos 
automáticos de alerta: orientação do dispositivo, 
não-movimento, queda livre e impacto

- Voz bidireccional 4G/3G/GSM com altifalante

- Mensagens de estado do dispositivo e do utilizador

- Mensagens interactivas no ecrã

- Posicionamento por satélite GNSS

- TWIG Beacon SRD / Wi-Fi / localização BLE*

- Geo-cerca

Funções telemáticas principais

- GSM/GPRS/EDGE: Banda dupla 900/1800 MHz

- UMTS/HSPA+: Banda tripla, 900 (BdVIII) / 1800 
(BdIII) / 2100MHz (BdI)

- LTE: Cinco bandas, 800 (Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 
(Bd3) / 2100 (Bd1) /2600MHz (Bd7)

- GSM, SRD*, GNSS, GNSS, WiFi*, BLE*, NFC* 
incorporados

- Alta-voz com 2 microfones

- Vibrador potente

Principais características técnicas

- Bateria de iões de lítio recarregável de 1350 mAh

- Tempos típicos de funcionamento, posicionamento 
por satélite GNSS/comunicação de dados 
celulares***

- 9 dias (1 relatório / hr)

- 5 dias (1 relatório / 10 min)

- 33 horas (1 relatório / min)

- 10 horas (1 relatório / 5 seg)

- Até 12 dias (espera de rede celular)

- Tempo de recarga*** < 4 horas para 95%

- NOTA! Carregamento permitido apenas com TWIG 
Ex carregador de dispositivo tipo CME92EU (ou com 
cabo USB FME92EU)

- Temperatura de funcionamento -20°C ...+60°C*****

Duração e temperatura de funcionamento

- Receptor de alto desempenho com 48 canais 

- Receptor GNSS de várias constelações (GPS, 
Glonass e Galileo)

- Tempo para primeira correcção: Início quente 1 s; 
início frio < 35 s

- Bloco con�gurável de opt-out e roaming

- Geração de efemérides prolongadas a bordo

- Controlo GNSS baseado no movimento

Sistema de posicionamento por satélite

- II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- II 2 D Ex ib IIIC T130°C Db

- Ta: -20°C...+60°C.*****

- EESF 20 ATEX 045X / IECEx EESF 19.0020X

Aprovado pela ATEX/IECEx



- TWIG Point Remote Con�gurator para dispositivo 
gestão de con�gurações por via aérea

- Serviço TWIG Point Netloc para o espaço público 
localização (celular + Wi-Fi) e para localização no 
local (TWIG SRD + Wi-Fi + BLE)

- TWIG Point AGNSS para uma localização GNSS mais 
rápida ( gratuito de encargos)

- TWIG Point Monitor para monitorização de alarmes 
e localização

- TWIG Point Site para planeamento e gestão de 
locais

Serviços TWIG Point Turn-Key

Aprovisionamento e segurança
- Con�guração remota ou local

- Autorização de acesso remoto e local

- Ligação segura ao servidor SSL/TLS

- NOTA! Programação permitida apenas com TWIG Ex 
Cabo USB de dispositivo tipo FME92EU

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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- TWIG Con�gurador de PC app

- TWIG FirmwareLoader PC app

- Kit Integrador TWIG para integração ARC

Ecrã e Teclado
- Cor da chave SOS alterável

- Visor LCD com símbolos orientadores

- Teclas de função pré-programáveis e tecla menu

- 4 chaves numéricas para atendimento / chamada 
de assistência

- Teclas com funções de alarme especí�cas para 
Alerta Âmbar e Homem Morto 

Software e recursos

- TWIG One Ex 2G/3G/4G dispositivo de alarme 
pessoal com bateria integrada

- Cabo USB TWIG Ex e carregador TWIG Ex com 
adaptador à escolha (UE/Reino Unido)

- Documentos de utilizador e de segurança

Embalagem standard 

*Opcional

**A duração do funcionamento pode variar 
substancialmente em função do contexto.

***Carga apenas acima de 0°C e abaixo de 40°C.

**** Requer a implementação na estação central 

- Compatibilidade SRD3 incluindo SRD + Wi-Fi + 
BLE localização + leitor NFC 13,56 MHz*

Características opcionais

- Estações de carregamento e programação

- Kit de faça-você-mesmo para alterar as cores 
chave SOS

- Clipe de cinto

- Estojo de transporte Ex

- Carregador de carro

Dispositivos SRD não-ATEX:

- TWIG Beacon SRD*

- Botão remoto TWIG SRD*

- TWIG Sensor de Porta SRD*

Acessórios



TWIG One

O TWIG One é um dispositivo de alarme pessoal 
concebido para a segurança dos trabalhadores 
solitários em ambientes industriais ruidosos e 
perigosos. As funções essenciais de protecção 
do trabalhador solitário, como o altifalante 
potente, design robusto, as teclas 
pré-programáveis, interface de utilizador 
con�gurável, acessórios compatíveis, funções 
escaláveis e a fácil integração com vários 
sistemas de monitorização fazem dele uma 
escolha segura para as exigências da indústria.

Descrição

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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Características

Funções de protecção do trabalhador solitário: 
Detecção automática do utilizador em perigo, em 
queda-livre, imóvel ou em posição inclinada;
Comunicação em caso de emergência: chamadas 
de voz 2 vias mãos-livres, 10 números 
pré-programáveis, Chave SOS táctil.
Robusto e ergonómico
Localização híbrida: interior/exterior;
Gestão dos dispositivos à distância;
Ciclo de vida do produto sustentável. Compatível 
com dispositivos Twig anteriores.



Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.

MAPUTO

Tel.: +258 21 723 058

Fax.: +258 21 723 057 

mocambique@etprotec.com

CASABLANCA

Tel.: +212 523 310 034

Fax.: +212 523 310 035

maroc@etprotec.com

PORTO

Tel.: +351 223 288 030

Fax.: +351 224 641 332

et@etlda.pt

LISBOA

Tel.: +351 214 969 050

Fax.: +351 214 960 015

www.etlda.pt
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- Dimensões: 102,2mm x 49,2 mm x 19,7 mm

- Peso: 89,5 g incluindo bateria

- À prova de água e poeira (IP67), resistente ao 
choque

- Aderência �rme com teclado de silicone táctil

Compatibilidade e comunicação
- Comunica com todos os sistemas que utilizam 
MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) tanto SMS 
como GPRS (IP).

- As mensagens de localização e alerta incluem 
informação sobre posicionamento por satélite, 
balizas TWIG SRD, velocidade, direcção e carga da 
bateria.

Mecanismo

Especificações Técnicas 

- Alerta manual através da chave SOS

- Alarme Homem em Perigo com 4 disparos 
automáticos de alerta: orientação do dispositivo, 
não-movimento, queda livre e impacto

- Voz bidireccional 3G/GSM com altifalante

- Mensagens de estado do dispositivo e do utilizador

- Mensagens interactivas no ecrã

- Posicionamento por satélite GNSS

- TWIG Beacon SRD / Wi-Fi / localização BLE*

- Geo-cerca

Funções telemáticas principais

- GSM/GPRS/EDGE: Banda dupla 900/1800 MHz

- UMTS/HSPA+: Banda tripla, 900 (BdVIII) / 1800 
(BdIII) / 2100MHz (BdI)

- LTE: Cinco bandas, 800 (Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 
(Bd3) / 2100 (Bd1) /2600MHz (Bd7)

- GSM, SRD*, GNSS, GNSS, WiFi*, BLE*, NFC* 
incorporados

- Alta-voz com 2 microfones

- Vibrador potente

Principais características técnicas

- Bateria recarregável de iões de lítio de 1350 mAh

- Tempos típicos de funcionamento, satélite GNSS 
posicionamento/relatório de dados celulares**

- 4 dias (1 relatório / hr)

- 2 dias (1 relatório / 10 min)

- 15 horas (1 relatório / min)

- 4 horas (1 relatório / 5 seg)

- Até 12 dias (em modo de espera)

- Tempo de recarga*** <4 horas para 95%

- Temperatura de funcionamento -20°C +50°C

Aprovisionamento e segurança
- Con�guração remota ou local

- Autorização de acesso remoto e local

- Ligação segura ao servidor SSL/TLS

Duração e temperatura de funcionamento

- Receptor de alto desempenho com 48 canais 

- Receptor GNSS de várias constelações (GPS, 
Glonass e Galileo)

- Tempo para primeira correcção: Início quente 1 s; 
início frio < 35 s

- Bloco con�gurável de opt-out e roaming

- Geração de efemérides prolongadas a bordo

- Controlo GNSS baseado no movimento

Sistema de posicionamento por satélite



- TWIG Point Remote Con�gurator para dispositivo 
gestão de con�gurações por via aérea

- Serviço TWIG Point Netloc para o espaço público 
localização (celular + Wi-Fi) e para localização no 
local (TWIG SRD + Wi-Fi + BLE)

- TWIG Point AGNSS para uma localização GNSS mais 
rápida ( gratuito de encargos)

- TWIG Point Monitor para monitorização de alarmes 
e localização

- TWIG Point Site para planeamento e gestão de 
locais

Serviços TWIG Point Turn-Key

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.
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- TWIG Con�gurador de PC app

- TWIG FirmwareLoader PC app

- Kit Integrador TWIG para integração ARC

Ecrã e Teclado
- Cor da chave SOS alterável

- Visor LCD com símbolos orientadores

- Teclas de função pré-programáveis e tecla menu

- 4 chaves numéricas para atendimento / chamada 
de assistência

- Teclas com funções de alarme especí�cas para 
Alerta Âmbar e Homem Morto 

Software e recursos

- TWIG One 2G/3G dispositivo de alarme pessoal 
com funções de posicionamento GNSS e bateria 
integrada

- Carregador com adaptador de escolha (UE/UK/AU)

Embalagem standard 

*Opcional

**A duração do funcionamento pode variar 
substancialmente em função do contexto.

***Carga apenas acima de 0°C e abaixo de 40°C.

**** Requer a implementação na estação central 

-  4G*

- Alarme Man Down*

- SRD3* para compatibilidade com dispositivos 
Twig de alcance (SRD), Wi-Fi e sinalizadores BLE

- Leitor NFC* 13,56 MHz

Características opcionais

- Estações de carregamento e programação

- Kit de faça-você-mesmo para alterar as cores 
chave SOS

- Clipe de cinto

- Estojo de transporte

- Carregador de carro

- TWIG Beacon SRD*

- Botão remoto TWIG SRD*

- TWIG Sensor de Porta SRD*

Acessórios



TWIG SOSCard 

O TWIG SOSCard é um dispositivo de alarme 
pessoal com uma gama completa de 
funcionalidades de protecção do trabalhador 
solitário. O seu design discreto, como um 
porta-cartões de identi�cação, contribui ainda 
mais para a sua segurança. 
O TWIG SOSCard é adequado para 
trabalhadores de frente de recepção, serviços 
de saúde e assistentes sociais.

Descrição

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.
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Características

Funções de protecção do trabalhador solitário: 
Detecção automática do utilizador em perigo, em 
queda-livre, imóvel ou em posição inclinada;
Comunicação em caso de emergência;
Utilização discreta. Permite inserir e retirar 
facilmente o cartão identi�cativo do outro lado do 
dispositivo;
Localização híbrida: interior/exterior;
Gestão dos dispositivos à distância;
Ciclo de vida do produto sustentável. Compatível 
com dispositivos Twig anteriores.
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- Dimensões: 11 mm x 66 mm x 99 mm

- Peso: 74 g incluindo bateria

- À prova de água e poeira (IP67), resistente ao 
choque

- Aderência �rme com teclado de silicone táctil

Compatibilidade e comunicação
- Comunica com todos os sistemas que utilizam 
MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) tanto SMS 
como GPRS (IP).

- As mensagens de localização e alerta incluem 
informação sobre posicionamento por satélite, 
balizas TWIG SRD, velocidade, direcção e carga da 
bateria.

Mecanismo

Especificações Técnicas 

- Alerta manual através da chave SOS

- Alarme Homem em Perigo com 4 disparos 
automáticos de alerta: orientação do dispositivo, 
não-movimento, queda livre e impacto

- Voz bidireccional 3G/GSM com altifalante

- 2G/3G com ligação 4G SMS + Dados (IP)*

- Mensagens de estado do dispositivo e do utilizador

- Mensagens interactivas no ecrã

- Posicionamento por satélite GNSS

- TWIG Beacon SRD / Wi-Fi / localização BLE*

- Geo-cerca

Funções telemáticas principais

- Quad-band GSM (850/900/1800/1900 MHz)

- 5 bandas 3G (800/850/900/1900/2100 MHz) 

- Antenas GSM, SRD*, GNSS, WiFi*, BLE* incorporadas

Principais características técnicas

- Bateria recarregável de iões de lítio de 750 mAh

- Tempos típicos de funcionamento, satélite GNSS 
posicionamento/relatório de dados celulares**

- 4 dias (1 relatório / hr)

- 2 dias (1 relatório / 10 min)

- 15 horas (1 relatório / min)

- 4 horas (1 relatório / 5 seg)

- Até 14 dias (apenas em modo de espera GMS)

- Tempo de recarga*** <3 horas para 95%

Aprovisionamento e segurança
- Con�guração remota ou local

- Autorização de acesso remoto e local

Duração e temperatura de funcionamento

- Receptor de alto desempenho com 48 canais

- Receptor GNSS de várias constelações (GPS, 
Glonass e Galileo)

- Tempo para primeira correcção: Início quente 1 s; 
início frio < 35 s

- Bloco con�gurável de opt-out e roaming

- Geração de efemérides prolongadas a bordo

- Controlo por GPS com base no movimento

GNSS



- TWIG Point Remote Con�gurator para dispositivo 
gestão de con�gurações por via aérea

- Serviço TWIG Point Netloc para o espaço público 
localização (celular + Wi-Fi) e para localização no 
local (TWIG SRD + Wi-Fi + BLE)

- TWIG Point AGNSS para uma localização GNSS mais 
rápida ( gratuito de encargos)

- TWIG Point Monitor para monitorização de alarmes 
e localização

Serviços TWIG Point Turn-Key

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.
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- TWIG Con�gurador de PC app

- TWIG FirmwareLoader PC app

- TWIG WebFinder monitorização SaaS

- Kit Integrador TWIG para integração ARC

Ecrã e Teclado
- Chave SOS facilmente identi�cável

- Visor OLED com símbolos orientadores

- Marcação rápida pré-programável / teclas de 
estado

- Atender / Chamada de assistência

- Ligar / Desligar / Fim da chamada

Software e recursos

- Dispositivo de alarme pessoal TWIG SOSCard com 
bateria integrada

- Clip e alça de transporte com alarme de rasgão

- Carregador com adaptador de escolha (UE/UK/AU)

Embalagem standard 

*Opcional

**A duração do funcionamento pode variar 
substancialmente em função do contexto.

***Carga apenas acima de 0°C e abaixo de 40°C.

**** Requer a implementação na estação central 

- Posicionamento por satélite GNSS

- Alarme Homem Morto

- SRD3* para compatibilidade com dispositivos 
alcance (SRD), Wi-Fi + BLE

Características opcionais

- Estação de carregamento

- Clip e alça de transporte com cordão de 
segurança

- Dispositivo de localização TWIG Beacon SRD*

- TWIG Tag SRD Identi�cador RFD*

- Botão remoto TWIG SRD*

- TWIG Sensor de Porta SRD*

Acessórios
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Estação de Carregamento Inteligente, Série F – AFS
Carregador inteligente compatível com os equipamentos da série F: TWIG One e TWIG One Ex

Enquanto está no carregador, o TWIG envia o número de série da estação de carregamento inteligente para 

o ARC permitindo localizar o dispositivo mais rapidamente

Pode ser geocodi�cado para o TWIG Point, permitindo, assim, obter a localização do dispositivo enquanto 

está no carregador

Cabo USB não incluído

Compatível com dispositivos do TWIG One e TWIG One Ex

Quando usado com o TWIG One Ex, as placas de ajuste precisam de ser removidas! As placas de ajuste 

podem ser libertadas do pequeno orifício na placa inferior do carregador

O dispositivo TWIG One Ex não deve ser ligado a qualquer carregador com qualquer cabo, para além do 

FME92EU, CME92EU ou CCE92EU

Estação de Carregamento, Série F – AFC
Compatível com os equipamentos da série F: TWIG One e TWIG One Ex

Carregador de secretária com status do dispositivo

Conectividade USB completa 

Cabo USB não incluído

Quando utilizado com o TWIG One Ex só são permitidos cabos dos tipos de dispositivos FME92EU, CME92EU 

ou CCE92EU

Não adequado para programação de ajustes

Não incluído no pacote de vendas standard

Estação de carregamento multi-dispositivo, série F - AFME
Carregador de secretária para 5 dispositivos com adaptador de escolha (UE/UK/AU)

Inclui aberturas que permitem �xá-lo com parafusos

O conector coaxial angulado robusto impede a separação do cabo quando este é puxado

Um único carregador para 5 dispositivos

Cabo do carregador com 2 metros de comprimento

Compatível com o TWIG One. O uso com TWIG One Ex não é permitido

Capa para TWIG One Ex
Ideal para os sistemas de alerta de Homem Morto

Estojo em couro com parte frontal transparente e mecanismo de �xação do cinto giratório. Simples de usar, 

quer na posição vertical quer na horizontal
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Capa para TWIG One
Ideal para os sistemas de alerta de Homem Morto

Estojo em couro com parte frontal transparente e mecanismo de �xação do cinto giratório. Simples de usar, 

quer na posição vertical quer na horizontal

Adaptador de carregador, série F – AFA
Adaptador de carregador de ligação do cabo mini-USB ao dispositivo

Compatível com dispositivos da série F TWIG One e TWIG One Ex

Incluído na embalagem de venda standard

Estação de programação, série F – AFP
Estação de programação para actualizações úteis do �rmware e programação de dispositivos.

Conectividade USB completa

Cabo USB incluído

Também adequado para carregamento do dispositivo

Compatível com dispositivos da série F TWIG One e TWIG One Ex

Quando usado com o TWIG One Ex, as placas de ajuste precisam de ser removidas. As placas de ajuste 

podem ser libertadas do pequeno orifício na placa inferior do carregador

Atenção! Quando usado com o TWIG One Ex só são permitidos cabos dos tipos de dispositivos FME92EU, 

CME92EU ou CCE92EU

Kit de clipes de cinto, TWIG One e TWIG One Ex – AFB
Este clipe robusto permite uma rotação de 90 graus do dispositivo, permitindo o seu uso na posição vertical 

e horizontal

O clip é �xado ao dispositivo com parafusos e adesivo

O clip mantém o dispositivo TWIG sempre à mão

Compatível com dispositivos da série F TWIG One e TWIG One Ex

Não incluído no pacote standard de vendas
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Estação de programação, SOSCard – AWE
Uma opção inteligente de programação do dispositivo que permite acoplar o dispositivo TWIG SOSCard na 

posição vertical e colocá-lo de modo a que seja fácil de usar

Conectividade USB completa. Cabo USB incluído

Montagem e extracção com apenas uma mão

Compatível apenas com o TWIG SOSCard

Clipe de cinto, TWIG Embody
Fácil de �xar ao dispositivo e de retirar com uma ferramenta própria

Clip para cinto torna o TWIG Embody facilmente transportável. No cinto ou em qualquer outra roupa

Carregador de carro – ACC
Carregador de isqueiro (12/24 VDC) muito prático para carregar o seu aparelho no carro enquanto conduz

Fácil de encaixar no isqueiro de qualquer carro

Inclui um conector mini-USB standard

Utilize o adaptador original do carregador

Dispositivos compatíveis: TWIG One, TWIG SOSCard, TWIG Embody, TWIG Protector, TWIG Protector Pro, 

TWIG Protector EasyP, TWIG Protector EasyS e TWIG Asset Locator

Teclas SOS, série F – AFDY
Kit com 10 teclas SOS em cores seleccionadas + 10 �tas adesivas

Compatível com dispositivos da série F TWIG One e TWIG One Ex

Fita adesiva para �xação da tecla de SOS 

Não incluído no pacote standard
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Clipe de cinto -  SOSCard 
Clipe de cinto para o dispositivo TWIG SOSCard

Clipe para cinto robusto com rotação de 90 graus

Carregador de carro - TWIG Ex
Carregador de carro Ex (12/24 VDC) de dispositivo tipo CCE92EU para dispositivos Ex

Fácil de encaixar no isqueiro de qualquer carro

Dispositivos compatíveis: TWIG Protector Ex, TWIG Protector Pro Ex e TWIG One Ex

Estação de carregamento, SOSCard – AWO 
Uma opção inteligente de recarga do dispositivo que permite acoplar o dispositivo TWIG SOSCard na 

posição vertical e colocá-lo de forma fácil de usar

Visualização facilitada do estado de recarga 

Montagem e extracção com apenas uma mão

Compatível apenas com o TWIG SOSCard 

Atenção: A estação de carregamento não pode ser usada para programar as con�gurações do dispositivo

Indicação opcional de acoplamento remoto, permitindo à estação central monitorizar o estado e a utilização 

do dispositivo

Película de protecção, TWIG Embody
Película protectora do ecrã do TWIG Embody

Lente de policarbonato de 1 mm de espessura

A película de protecção do ecrã proporciona uma protecção extra para o ecrã em ambientes difíceis

Para colocação na fábrica seleccione a variante do produto: �xação na fábrica
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Adaptador de carregamento, Twig Embody – AWA
Adaptador de carregamento para ligar o carregador USB ao dispositivo TWIG Embody

Dispositivos compatíveis: TWIG Embody

Estação de carregamento, Embody – AWD 
Uma opção inteligente de recarga do dispositivo que permite acoplar o dispositivo TWIG na posição vertical 

e colocá-lo de forma fácil de usar

Visualização facilitada do estado de recarga 

Montagem e extracção com apenas uma mão

Compatível com todos os elementos do TWIG Embody: ID, clipe, gancho, pendente e pulso

Atenção: A estação de carga não pode ser usada para programar con�gurações do dispositivo

Indicação opcional de acoplamento remoto, permitindo à estação central monitorizar o estado e utilização 

do dispositivo

Cabo USB TWIG Ex – ACO
Cabo USB TWIG Ex (FME92EU) para programação dos dispositivos TWIG Ex dos tipos TUP92EU, TLP50EU e 

TLP51EU

Dispositivos compatíveis: TWIG Protector Ex, TWIG Protector Pro Ex e TWIG One Ex

Carregador TWIG Ex - ACE-E 
O carregador Ex (CME92EU) inclui o carregador de rede incluído no cabo USB TWIG Ex a ser utilizado para 

carregamento do TWIG Protector Ex, TWIG Protector Pro Ex do tipo de dispositivo TUP92EU e TWIG One Ex 

do tipo de dispositivo TLP50EU e TLP51EU

Nota! Os dispositivos Ex só podem ser carregados com o carregador TWIG Ex incluindo o cabo USB TWIG Ex 

(ACO). O cabo USB TWIG Ex (código de produto ACO) do tipo de dispositivo (FME92EU) pode ser utilizado 

para a programação de dispositivos TWIG Ex do tipo TUP92EU, TLP50EU e TLP51EU

Dispositivos compatíveis: TWIG Protector Ex 2G e 3G, TWIG Protector Pro Ex e TWIG One Ex
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Sensor de porta TWIG - ASD-E
O TWIG Door Sensor fornece uma solução SRD para a protecção do trabalhador solitário através da 

monitorização dos movimentos do utilizador do dispositivo TWIG nas portas

É especialmente adequado para trabalhadores isolados que se deslocam dentro de edifícios ou de um 

edifício para outro, por exemplo, em instalações industriais, escritórios, lojas, centros comerciais ou áreas 

onde a segurança dos trabalhadores isolados precisa de ser monitorizada em tempo real

Como solução de assistência à distância, permite que aqueles que necessitam de cuidados a longo prazo 

possam desfrutar de vidas mais independentes e activas 

O alarme pessoal TWIG transmite o relatório do sensor de porta em tempo real para a estação central através 

da rede móvel. A informação sobre a identidade e posição do sensor de porta está incluída

O sensor de porta TWIG pode ser implantado numa vasta gama de ambientes. É à prova de água IP67 e tem 

um intervalo de temperatura de funcionamento de -20 a +50C

As opções de montagem incluem parafusos ou �ta de velcro

Kit de acessórios TWIG Embody
Porta crachá de identi�cação

Pendente com cordão de ruptura (dispara o alarme de rasgão quando se desprende abruptamente)

Clipe de cinto

Presilha de velcro 

Pulseira

Pulseira, Embody
Com a pulseira, o TWIG Embody pode ser usado como um relógio de segurança

Ideal para pessoas activas no trabalho, em viagem ou ao ar livre

Relógio de segurança sempre à mão

Gancho Embody - AWH
Gancho combinado com laço de velcro ou apenas laço de velcro para o dispositivo TWIG Embody

Com o gancho, o TWIG Embody pode ser preso à roupa ou a um saco

Só com laço de velcro, o dispositivo TWIG Embody pode ser �xado à volta do cinto
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Correia de transporte para TWIG Embody e TWIG SOSCard
Correia de transporte com cordão de ruptura para os dispositivos TWIG Embody e TWIG SOSCard

O cordão de ruptura dispara o alarme quando se desprende do TWIG Embody com força

Torna o TWIG Embody um alarme pessoal fácil de transportar e rápido de alcançar e activar se necessário

Porta identificação com correia de transporte para TWIG Embody
Porta crachás amovível para cartão de identi�cação

Correia de transporte com cordão de ruptura para disparo do alarme de rasgão

Opções de uso na horizontal e vertical

Alerta manual discreto atrás do crachá de identi�cação

Especialmente adequado para a segurança do pessoal da frente de recepção, serviços de saúde e assistentes 

sociais

Cabo USB para cabo mini-USB – ACU
O cabo Mini-USB pode ser usado para ligar o Locator ou Protector ao PC quando se usa a programação do 

PC

Dispositivos compatíveis: TWIG SOSCard, TWIG Protector, TWIG Protector Pro, TWIG Protector EasyS, TWIG 

Protector EasyP, TWIG Asset Locator e TWIG Embody

Saída Mini-USB - ACM-E
Saída Mini-USB para ligar ao adaptador carregador ou estação de carregamento

Dispositivos compatíveis: TWIG One, TWIG One Ex, TWIG SOSCard, TWIG Protector, TWIG Protector Pro, TWIG 

Protector EasyP, TWIG Protector EasyS, TWIG Asset Locator e TWIG Embody



Twig Acessórios

Fotos e cores meramente ilustrativas. Cores e modelo podem variar.
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TWIG Beacon Ex - ASA-E
O sistema TWIG Beacon Ex foi concebido para localizar pessoas em perigo ou feridas em áreas perigosas 

explosivas onde o GPS não é �ável e outros métodos não fornecem a precisão necessária

Os dispositivos de alarme pessoal TWIG estão localizados dentro de uma rede de microcélulas de 

transmissores RF concebidas para cumprir os requisitos de precisão de posição

O TWIG Beacon Ex possui uma bateria de grande capacidade, com tempo de vida útil de vários anos, em 

funcionamento. A facilidade de con�guração por via aérea facilita a con�guração do sistema

A caixa à prova de água IP67 permite a instalação em ambientes exigentes 

Os dispositivos de alarme de segurança pessoal TWIG reportam à central receptora de alarmes (ARC) a 

informação de localização do TWIG Beacon juntamente com a última posição GPS conhecida, criando um 

sistema de localização complementar para instalações interiores capazes de roaming global ao ar livre

Adaptador de carregamento, Gama Protector, SOSCard - ACA
O adaptador liga o carregador USB ao Protector

Dispositivos compatíveis: TWIG SOSCard, TWIG Protector, TWIG Protector Pro, TWIG Protector Ex, TWIG 

Protector EasyS, TWIG Protector EasyP, TWIG Sure e TWIG Asset Locator

Adaptador de configuração sem fios para Beacons - AMA-E
Adaptador sem �os para con�guração de dispositivos de localização TWIG SRD

O adaptador sem �os permite nomear sinalizadores, ajustar a e�ciência de transmissão e intervalos de 

transmissão

Durante a instalação, o adaptador sem �os pode ser utilizado para medir sinais indicadores a serem ouvidos 

e para criar imagens de sinalizadores ligados com computação

Fita de transporte, Gama Protector
Prática �ta de pescoço de transporte do dispositivo Twig

Note-se que o alerta de Homem Morto pode não funcionar correctamente quando transportado com este 

acessório

Compatível com os dispositivos TWIG da série Protector e da série F




