
Safetycare
Randapparatuur
Onderstaande randapparatuur is te koppelen aan de Safetycare 
alarmzender. De apparatuur is te koop en kunt u via 
voltalimburg.nl/safetycare aanschaffen.

voltalimburg.nl/safetycare

24/7
bescherming 

Drukker 
Met deze drukker kunt u alarmeren naar de Safetycare alarmzender. 
De zender wordt door de gebruiker meestal aan een halskoordje 
gedragen maar kan ook als polsband of met een clip aan de kleding 
gedragen worden.

  Verkoopprijs incl. BTW: € 128,55

Tafelalarm 
Het tafelalarm is mede door zijn unieke design inzetbaar als 
tafelalarm en wandalarm. Toepasbaar als extra zender op het 
nachtkastje, bed of rolstoel. Het draadloze tafelalarm is door 
aanraking (touch) bedienbaar, waardoor er geen drukkracht nodig 
is. Bij aanraking is er een terugkoppeling naar de gebruiker door 
middel van een trilfunctie en akoestisch signaal. Het tafelalarm 
heeft een groot bereik (tot 30 meter binnenshuis). De batterij is 
eenvoudig zelf te vervangen.

  verkoopprijs incl. BTW: € 279,80

Bewegingsmelder
Valincidenten komen veelvuldig voor. Dankzij de bewegingsmelder 
kan er snel geacteerd worden zodat een incident voorkomen kan 
worden. De bewegingsmelder detecteert beweging, bijvoorbeeld 
bij het verlaten van het bed, en verstuurd direct een alarm. De 
bewegingsmelder is eenvoudig aan te leren d.m.v. een aan de 
achterzijde bereikbare aanmeldtoets. Het apparaat kan eenvoudig 
naast het bed gezet worden of aan een wand gemonteerd worden. 
De batterij is eenvoudig zelf te vervangen en heeft een lange 
levensduur (afhankelijk van het gebruik > 2 jaar). 

  Verkoopprijs incl. BTW: € 415,93



Rookmelder
De rookmelder staat draadloos in verbinding met de Safetycare 
alaramzender. Bij een rook- of brandalarm ontstaat er een 
akoestisch signaal. Tevens wordt het alarm verstuurd naar de 
alarmcentrale of professional. Het apparaat beschikt over een 
permanente batterij bewaking en de batterij gaat minimaal 
1 jaar mee. 

  Verkoopprijs incl. BTW: € 181,50

Deurcontact
Het draadloze deurcontact kan worden toegepast bij mensen 
waarbij het risico bestaat dat ze ‘s nachts gaan dwalen. Bij het 
verlaten van de woonruimte wordt direct een alarm gemaakt.

  Verkoopprijs incl. BTW: € 217,80

Oproeptrekker
De oproeptrekker is geheel waterdicht en kan eenvoudig in 
badkamers, douchecellen of toiletruimtes gemonteerd worden.
Het trekkoord is extra lang zodat het op verschillende 
manieren ingezet kan worden. De oproeptrekker is door het 
eenvoudige ontwerp goed schoon te houden. De duur van de 
batterij is > 5 jaar.

  Verkoopprijs incl. BTW: € 166,40

Wandzender
De wandzender is snel en eenvoudig te monteren op elke 
gewenste plaats. De draadloze wandzender is waterbestendig, 
waardoor hij uitermate geschikt is voor gebruik in natte 
ruimtes. Hij kan gebruikt worden als paniekknop bij de 
voordeur. Bij een onveilig gevoel kan men direct een alarm 
maken. 

  Verkoopprijs incl. BTW: € 163,35

Drukverlichter
De drukverlichter is een hulpmiddel om de indrukkracht van 
de zender te verlichten. Te gebruiken in combinatie met de 
drukker van Safetycare. De indrukkracht is met een stelschroef 
regelbaar. 

  Verkoopprijs incl. BTW: € 37,80
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