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o společnosti 

Česká bezpečnostní firma od roku 1993 

Společnost GRIFFIN se sídlem v Praze působí na trhu již od roku 1993. 
Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti komerční 
bezpečnosti. Bezpečnostní firmu v roce 1993 na českém trhu zavedla 
obchodní společnost Griffin, spol. s r.o. Na podzim roku 1997 byla 
založena nová společnost Griffin, a.s. Důvodem založení této nové 
společnosti byly požadavky klientů, snížení podnikatelských rizik a 
možnost lepší dostupnosti vnějšího kapitálu. v současné době obě 
organizace pracují paralelně a vzájemně se doplňují. Od roku 2006 
rozšířila svoji činnost o projekty domácí tísňové péče pro seniory a 
projekty technického zajištění domů pro seniory.Tuto činnost provozuje 
společnost GRIFFIN MEDICAL ALARM sro.  Po pečlivém výběru 
dodavatele elektronických systémů tísňové péče společnost Griffin,a.s. 
navázala spolupráci s anglickou firmou Tunstall GmbH, V současné době 
se společnost GRIFFIN MEDICAL ALARM  transformuje na „obecně 
prospěšnou společnost „ pro možnost žádat o dotace z EU z důvodu 
vysoké  finanční náročnosti projektu „domácí tísňové péče“ 

 
 
 
Základní poslání společnosti GRIFFIN MEDICAL ALARM  
lze rozdělit do dvou základních kategorií 
 

A. KATEGORIE SLUŽEB PRO JEDNOTLIVCE 
 
motto  
 

„ zkvalitnit a  prodloužit život seniorů v jejich přirozeném 
domácím prostředí při zajištění jejich bezpečnosti a pocitu z tohoto 

faktu „ 
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B. KATEGORIE SLUŽEB PRO ORGANIZACE 
 
v kategorii A služeb pro jednotlivce se jedná o tyto poskytované služby 
 

1. DOMÁCÍ  TÍSŃOVÉ  VOLÁNÍ 
 
          Provozování celostátní služby pro nejen seniory ale i ostatní 
          potřebné spoluobčany. Tuto službu jsme nyní rozšířili o   
          poskytování pomoci také v prostorech mino domov pomocí  
          GPS  TRACKERU, k tomuto systému  nabízíme také KLÍČOVOU 
          SLUŽBU 
 

2. VYHLEDÁVÁNÍ ZATOULANÝCH A ZTRACENÝCH 
ZVÍŘAT A  POHYBUJÍCÍCH  SE  PŘEDMĚTŮ  

           služba se provozuje pomocí  GPS trackeru, jedná se o zařízení s  
           funkcemi  mobilního telefonu a zabudovaným GPS přijímačem. 
           Toto zařízení bylo vyvinuto pro sledování a ochranu lidí,  
           nákladu a objektů. GPS přijímač  určuje  aktuální polohu  zařízení  
           a  odesílá  data  příslušné osobě nebo na  operační centrálu 
 

              
 
 
 
 
 



 

v kategorii B služeb pro organizace se jedná o tyto poskytované služby 
 

3. STUDIE A PROJEKTOVÁNÍ  
           systémů ochrany zdraví a majetku, signalizačních a komunikačních   
           systémů pro zdravotnictví i průmysl 

• Komunikační systémy pro domovy pro seniory a jiné ústavy 
sociální péče 

• Poplachové, nouzové a tísňové systémy pro domovy pro 
seniory a jiné ústavy sociální péče 

• Zabezpečovací a protipožární systémy  pro domovy pro 
seniory a jiné ústavy sociální péče 

• Aktivní účast v celostátním projektu Ministerstva vnitra           
„ Bezpečná lokalita –bezpečné bydlení „ 

 
4. MONTÁŽE PROJEKTOVANÝCH SYSTÉMŮ VČETNĚ 

JEJICH ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO  SERVISU 
 

5. POŘÁDANÍ SEMINÁŘŮ, BESED A ŠKOLENÍ 
 

tyto akce jsou pořádány pro seniory v různých společenských 
organizacích na téma bezpečnost v běžném životě , za spolupráce 
s ministerstvem vnitra , městských úřadů a městské a státní policie  

 
6. PRODEJ  POMŮCEK PRO  A SENIORY 

 
• Pomůcky hygienické 
• Pomůcky elektronické ( telefony a jiné pomůcky pro seniory 

 
Jak systém funguje: 
 
Základem jde  o systém DOMÁCÍHO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ proto 
může být zařízení používáno v domě či bytě nebo bezprostředním okolí  
klienta, v současné době je tato služba rozšířena o možnost tísňového 
volání i mimo domov a to pomocí GPS TRACkERU 
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•   Základem DOMÁCÍHO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ je zařízení 
označené jako PIPERFON CONNECT, které má klient u sebe 
doma, v bytě, či domě, se může kdykoliv v případě nouze spojit 
pomocí nouzového tlačítka PIPER  AMIE  s operátorkami, které 
zařídí vše potřebné pro jeho pomoc. Spojení a datový přenos mezi 
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PIPERFON CONNECTEM a s operátorem v řídícím centru je 
zajištěn pomocí pevné telefonní linky. Pokud klient pevnou 
telefonní linku nevlastní je možné tento přenos realizovat pomocí 
GSM linky, to však vyžaduje další technické zařízení a to buď 
GSM TELEFON GDP 04 nebo GSM bránu. GSM TELEFON 
je výhodnější,  protože je ho možné používat k běžnému 
telefonování, kdežto GSM BRÁNA je pouze jednoúčelová. 

 
•   K PIPERFONU CONNECT  je bezdrátově připojeno nouzové 

tlačítko PIPER AMIE, které  má klient u sebe, nejlépe na ruce 
nebo na krku a jehož pomocí při aktivaci červeného tlačítka se 
taktivuje PIPERFON CONNECT jehož pomocí se klient  
v případě potřeby spojí s operátorem. 

 
•   Velice citlivý mikrofon a reproduktor v zařízení zaručí, že se klient 

s operátorkami uslyší, aniž by musel být přímo fyzicky u přístroje 
PIPERFON CONNECT v momentě kdy s nimi mluví. 

 
•   Celý systém funguje jako stavebnice, k jehož základní jednotce 

PIPERFON CONNECT lze jednoduchým způsobem přiřadit 
jednotlivé doplňkové komponenty, které Vás pomohou ochránit. 

 
•   Základním komponentem je vodotěsné nouzové tlačítko PIPER 

AMIE, které se dodává ke každé základní jednotce PIPERFON 
CONNECT 

 
•   Mezi další a nejžádanější komponent, který lze bezdrátově připojit 

patří PÁDOVÝ DETEKTOR( tento vyhrál hlavní cenu Grand 
Prix na veletrhu FOR SENIOR v roce 2008 v Praze jako nejlepší a 
nejužitečnější výrobek ). 
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•   PÁDOVÝ DETEKTOR Vám zajistí ochranu i v případě, že sami 
nemůžete stisknutím nouzového tlačítka si přivolat pomoc ( např. 
při pádu a následném bezvědomí osoby která pádový detektor 
používá, vyvolá tento sám o sobě poplach a spojí se s dispečinkem, 
který zajistí odbornou pomoc i v případě, že hlídaná osoba 
z jakýchkoliv důvodů nekomunikuje 

 
•   Z dalších komponentů můžeme jmenovat ZÁPLAVOVÝ 

DETEKTOR, KOUŘOVÝ DETEKTOR, DETEKTOR 
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KONTROLY PŘÍTOMNOSTI HLÍDANÉ OSOBY, VANOVÉ 
TÁHLO, DÁVKOVAČ LÉKŮ, DETEKTOR 
EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ atd  

 
•   Centrální dispečink, který slouží pro celou republiku jsou operátoři 

vybaveni kromě jiného speciálním centrálním pultem CMS 4000 a 
softwarem PCN 1 od společnosti Tunstall.Operátorkám se na 
obrazovce monitoru zobrazí veškeré potřebné informace o 
klientovi , jako je jméno, adresa, popis objektu v němž se klient 
nachází, jak se k němu co nejlépe dostat, zařízení z něhož tísňové 
volání přichází a další informace například o zdravotním stavu , 
které je klient ochoten nám sdělit.Zde jsou také uloženy 
v zapečetěných obálkách kódy k jednotlivým tresorům, které 
slouží na uložení rezervních klíčů u dveří klienta. V případě 
potřeby jsou tyto kódy a ostatní informace poskytnuty záchranným 
složkám a tím se urychlí  případná pomoc. 

 
•   Při používání služby lokalizace pomocí GPS TRACKERU , musí 

u sebe klient nosit zařízení ve velikosti  poloviny mobilního 
telefonu které také jako mobilní telefon vypadá a funguje a navíc 
má zabudovaný GPS přijímač, který v  zadaných intervalech 
zaznamenává vaši polohu pomocí zeměpisných souřadnic. 

 
•   V případě nouze aktivujete zmáčknutím červeného tlačítka alarm 

na GPS TRACKERU a můžete hovořit pomocí zařízení 
s operátorem , kterému sdělíte Váš problém. Současně přijde na 
centrální dispečink SMS zpráva na které jsou zobrazeny zeměpisné 
souřadnice na kterých se nacházíte a operátorovi se na mapě 
zobrazí místo kde se nacházíte a může na toto místo vyslat 
patřičnou pomoc. 

 
•   Zařízení na lokalizaci GPS TRACKER se může používat také 

jako plnohodnotný mobilní telefon, který se v případě nouze stane 
záchranným zařízením 

 
Pomocí obou služeb Griffin Medical Alarmu, chceme 
 

• docílit snížení následků nějaké nehody, která se přihodí přímo ve                 
vašem bytě nebo domě, nebo ve volné přírodě při cestování, výletu 
či běžném pobytu mimo domov 



 

   
Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhříněves 

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493,  mobil 602 618 783 
www.griffin.cz ,  email.: info@medicalalarm.cz 

7 

• zajištění maximální možné délky života ve vysokém věku v 
domácím prostředí  

• pomoci seniorům a zdravotně postiženým lidem udržet si svoji 
nezávislost a pocit bezpečnosti. 

• Pomocí GPS TRACKERU umožňuje nalezení ztracených zvířat a 
odcizených věcí , které jsou vybaveny GPS TRACKEREM 

 
Jak službu používat 
 

• V domácím prostředí 
            Jednoduše stisknete nouzové tlačítko PIPER AMIE, které můžete 

nosit volně nebo na ruce,  či jako přívěšek.Jakmile stisknete 
nouzové tlačítko, okamžitě zaktivujete ústřednu PIPERFON 
CONNECT.V případě, že máte PÁDOVÝ DETEKTOR a dojde 
u Vás k pádu či ztrátě vědomí bude tento detektor aktivován 
automaticky v tom momentě, jste spojeni přes ústřednu 
PIPERFON CONNECT s centrálou.Naši speciálně školení 
operátoři mají v tu chvíli umožněno s Vámi mluvit přes mikrofon v 
ústředně. PIPERFON CONNECT  (aniž byste museli být přímo u 
ní).Operátorky zajistí situaci a vy dostane potřebnou pomoc co 
nejdříve. V případě, že nedojde z jakéhokoli důvodu k hlasové 
komunikaci mezi operátorem a volající osobou je standardním 
postupem volání rychlé záchranné služby do místa tísňového 
volání. 

• Ve venkovním prostředí 
Při pocitu nutnosti volat o pomoc, jednoduše aktivujete pomocí 
červeného tlačítka funkci ALARM na GPS TRACKERU, sdělit 
operátorovi problém který se vyskytl a vyčkat pomoci 

 
Pořízení  služby Griffin Medical Alarmu 
 

Nejžádanější způsob zavedení služby „Domácího tísňového 
volání„ je pronájem zařízení bez jakékoliv počáteční investice.  

 
Průběh pořízení služby 

 
• Po telefonické dohodě o termínu a rozsahu služby se 

k Vám dostaví zástupce a technik naší společnosti 
• Během 15-20 minut vyplníte společně  dotazník, kartu 

klienta  a smlouvu o poskytování služby a mezitím technik 
nainstaluje zařízení a seznámí Vás s jeho obsluhou a 
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provede testovací tísňové volání, popřípadě nainstaluje 
tresor na náhradní klíče pro možnost zajištění KLÍČOVÉ 
SLUŽBY 

• Každý klient podepisuje PLNOU MOC kterou 
zplnomocňuje společnost GRIFFIN MEDICAL ALARM 
možnosti přivolání záchranných složek jménem klienta  

• Poté naši pracovníci odjedou 
• Po zadání Vašich údajů do centrálního počítače Vám 

dispečer telefonicky oznámí zprovoznění služby. 
• Do 24 -48 hodin po telefonickém potvrzení objednávky a 

podle místa instalace máte službu „ Domácího tísňového 
volání „ zprovozněnou  

• Služba centrálního dispečinku obsahuje tento základní „ 
žlutý program „s těmito  úkony 

                        Nepřetržitý 24h dohled nad senior alarmem 
                                    Udržování a pravidelná aktualizace údajů o lientovi 
                                    Přijetí nouzového signálu                                         
                                    Hlasová komunikace s hlídanou osobou 
                                    Zajištění záchranné služby či zajišťujících osob 
                                    Kontaktování osob určených klientem 

• Pokud budete mít zájem o rozšíření služeb může být tato 
                       poskytnuta na základě individuální dohody. Všechny možné  
                       programy mohou být individuálně upraveny  a přizpůsobeny  
                      dle potřeb klientů. 
 
Možnost využití systému pro ochranu celého domu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Příklady programů    
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ŽLUTÝ PROGRAM ZELENÝ PROGRAM MODRÝ PROGRAM 
   

Nepřetržitý 24h dohled nad 
senior alarmem 

Nepřetržitý 24h dohled nad 
senior alarmem 

Nepřetržitý 24h dohled nad 
senior alarmem 

Udržování a pravidelná 
aktualizace údajů o klientovi 

Udržování a pravidelná 
aktualizace údajů o klientovi 

Udržování a pravidelná 
aktualizace údajů o klientovi 

Přijetí nouzového signálu Přijetí nouzového signálu Přijetí nouzového signálu 
Hlasová komunikace 
s hlídanou osobou 

Hlasová komunikace 
s hlídanou osobou 

Hlasová komunikace 
s hlídanou osobou 

Zajištění záchranné služby či 
zajišťujících osob 

Zajištění záchranné služby či 
zajišťujících osob 

Zajištění záchranné služby či 
zajišťujících osob 

Kontaktování osob určených 
klientem 

Kontaktování osob určených 
klientem 

Kontaktování osob určených 
klientem 

 Komunikace se záchrannou 
službou a ověření stavu osoby
 

Komunikace se záchrannou 
službou a ověření stavu osoby

 Kontaktování lékaře Kontaktování lékaře 
 Vypracování zprávy pro osoby 

určené klientem a lékaře 
určeného klientem 

Vypracování zprávy pro osoby 
určené klientem a lékaře 
určeného klientem 

 Uložení do elektronického 
archivu 

Uložení do elektronického 
archivu 

  Pravidelné volání 2x týdně Pravidelné volání 7x týdně 
   Aktivní spolupráce s určeným 

lékařem 
    Upomínková služba 

(Připomenutí užití léku, 
návštěvy lékaře, výročí členů 
rodiny atd.) 

    Zajištění místa pokud je klient 
odvezen k ošetření či do 
nemocnice podle předem 
dohodnutých instrukcí 

    Klíčová služba 
    Kamerová služba Griffin 

technologies. (K této službě je 
nutné nainstalovat kamerový systém 
jehož cena není uvedena v této 
nabídce.) 
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Možnosti získání služby Griffin Medical Alarmu :                    

                            Financování je možné 3 způsoby: 
 
A.    Pronájem zařízení 
B..   Jednorázový nákup zařízení 
C.    Individuální řešení dle situace a potřeb klienta 
 
ad A.    Pronájem zařízení 
 
lehká verze: 
                    PIPERFON CONNECT s nouzovým tlačítkem PIPER  
                    AMIE které je součástí dodávky, u této verze lze 

k PIPERFONU CONNECT připojit až 12 různých 
periferních zařízení. Při připojení pouze nouzového tlačítka 
s centrální jednotkou je  měsíční poplatek za pronájem 
zařízení a službu centrálního dispečinku 

   
                      480,-Kč  měsíčně platí se po celou dobu pronájmu 
 
těžká verze 1: 
                     PIPERFON CONNECT  s nouzovým  tlačítkem PIPER  
                     AMIE které je součástí dodávky, u této verze lze 

k PIPERFONU CONNECT připojit až 12 různých 
periferních zařízení. Cena za službu a připojení od závislá na 
druhu a počtu připojených periferních zařízeních. 

   
                      480,-Kč   + ( druh a počet připojených periférií viz tab. 1 )  
                                          měsíčně se platí  po celou dobu pronájmu 
  
těžká verze 2: 
                     PIPERFON CONNECT + s nouzovým tlačítkem PIPER  
                    AMIE které je součástí dodávky, u této verze lze 

k PIPERFONU CONNECT + připojit až 35 různých 
periferních zařízení. Cena za službu a připojení od závislá na 
druhu a počtu připojených periferních zařízeních. 

   
                      480,-Kč   + ( druh a počet připojených periférií viz tab. 1 )  
                                          měsíčně se platí  po celou dobu pronájmu 
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GPS TRACKER 
                    Služba GPS TRACKERU včetně pronájmu zařízení a úkonů 

se službou spojených 
 
                     480,-Kč  měsíčně platí se po celou dobu pronájmu 
   

podmínky pronájmu: 
 
- pronájem není časově limitován, v případě ukončení nájmu 

musí být zařízení funkční a nepoškozené, po té se  
demontuje a odveze, minimální doba pronájmu jsou tři 
měsíce 

- instalace a připojení je zdarma : dopravu účtujeme 
symbolicky  6,- Kč / km 

- pronájem zařízení a služba dispečinku se hradí vždy do 10 . 
dne měsíce dopředu bankovním převodem 

- tresor na náhradní klíče pro klíčovou službu a cestovné se 
hradí hotově při instalaci a to za tresor 1500,- Kš  

 
 
ad B           Jednorázový odkup zařízení 
 
                    Zařízení lze  jednorázově koupit a měsíčně platit pouze 

měsíční paušál za připojení. V případě, že používáte pouze 
nouzové tlačítko PIRER AMIE je měsíční paušál za  
připojení na centrální dispečink 250,- Kč měsíčně. V případě 
že máte připojeno více periferních zařízení je cena za základní 
službu  350,-Kč za žlutý program. Ceny ostatních programů  

                   se liší dle zvolených služeb a jsou stanoveny individuálně  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhříněves 

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493,  mobil 602 618 783 
www.griffin.cz ,  email.: info@medicalalarm.cz 

12 

 
 

PRONÁJEM A PRODEJ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ 
 

Tabulka č.1 
 
 
 

 
PRODUKT včetně  

připojení na 
centrální dispečink 

 
 

Pronájem 
v Kč měsíčně 
 

Cena za prodej 
v Kč 

dotovaná 

 
cena za prodej 

v Kč 
nedotovaná 

1  PIPERFON CONNECT   *         480 9 100 14 500 

2 PIPERFON CONNECT + * 480 12 800 18 500 

3 PIPER AMIE (GEM) Je součástí 
 balení 

Je součástí  
sady 

 

4 PÁDOVÝ DETEKTOR 240 6 200 8 500 

5 KOUŘOVÝ DETEKTOR 120 2 800 4 500 

6 ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR 120 5 400 6 900 

7 POHYBOVÝ DETEKTOR 
Je součástí  
tísňového  

setu 
6 000 

 
8 500 

8 VANOVÉ TÁHLO 120 2 000  
3 500 

9 POSTELOVÁ PODLOŽKA Individuálně 
dle typu 3 900 5 900 

10 GSM BRÁNA 240 6 900 6 900 

11 TÍSŇOVÝ SET Individuálně 
dle rozsahu 25 900 30 000 

12 GSM TELEFON- GDP 04 240 5 500  

13 DÁVKOVAČ LÉKŮ 240 15 000 18 500 

14 EPILEPTICKÁ PODLOŽKA 320 25 000  30 000 

15 GPS TRACKER 480 6 500 6 500 

*    každá sada  obsahuje jedno nouzové tlačítko Piper Amie 
 
 

CENA DOTOVANÁ JE VÁZANÁ NA SLUŽBU CENTRÁLNÍHO 
DISPEČINKU SPOLEČNOSTI   GRIFFIN MEDICAL ALARM 
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POPIS  A VZHLED JEDNOTLIVÝCH  KOMPONENTŮ  
SLUŽBY 

 GRIFFIN  MEDICAL  ALARM 
                
  PiperFon Connect   
 

 
 
 
 
 
 
   PiperFon  Connect + 
 

 
 
cenrtální pult CSM 4000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní řídící jednotka která umožňuje  připojení 
až 12 kusů periferního zařízení. Tato verze 
zařízení Vám umožní přivolat si stisknutím tlačítka 
pomoc prostřednictvím dispečinku GMA. Je 
možné prostřednictvím vestavěného mikrofonu a 
reproduktoru hovořit s operátorkou GMA 
pracoviště. Tato Vám zajistí rychlou pomoc. 
Prostřednictvím tlačítka můžete také přijímat 
běžné hovory na pevné lince například z postele 
což je velmi dobré pro osoby se sníženou 
mobilitou. 

Tato verze řídicí jednotky je nejdokonalejší a má 
možnost připojení až 35 různých periferních 
zařízení. Při této verzi můžete libovolně 
kombinovat jednotlivá periferní zařízení a to dle 
potřeby a požadavků klienta.Na displeji můžete 
sledovat průběh jednotlivých akcí a zařízení může 
sloužit také telefonní aparát  

Toto zařízení je mozkem celého systému 
 „ DOMÁCÍ TÍSŇOVÉ PÉČE“, je umístněno na 
centrálním dispečinku , kde jej obsluhují školení 
dispečeři, kteří přijímají vyhodnocují a vyřizují 
jednotlivé tísňové volání že všech systémů, které 
společnost poskytuje. Dispečeři mají základní 
školení ze zdravotnictví, první pomoci a základy 
psychologie aby byli schopni poskytnou potřebnou 
pomoc volajícím. Tato školení se v pravidelných 
intervalech opakují a jsou rozšířena o nové 
poznatky v oboru. 
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3 Pádový detektor       Výrobek oceněný první cenou v soutěži   
                                      GRAND PRIX  2008 na veletrhu           
                                      FOR SENIOR  v Praze 

 
 
 
 
 
 

 
 
4 Kouřový nebo plynový detektor 
 

 
 
5 Záplavový detektor 

 
 
 
 
 
 

 

Detektor pádu je zařízení které je tak  malé a lehké,že jej 
můžete nosit bez povšimnutí. Toto baterii napájené 
zařízení obsahuje mikroprocesor a vysílač. Detektor 
pádu spolehlivě odhalí pád toho kdo jej nosí a  spojí jej 
ihned se s ústřednou. Pokud se pozice detektoru 
nezmění během následujících 15ti vteřin, detektor 
vyhlásí poplach. Toto řešení minimalizuje případy 
planých poplachů.  Detektor má zabudované nouzové 
tlačítko, které nahradí běžné nouzové tlačítko, 
v případě,že jej nemůže dotyčná osoba stisknout. 
Centrála umí rozeznat ze kterého zařízení byl poplach 
odeslán. Detektor pádu je doporučen všem, u kterých je 
zvýšené riziko pádů a kteří nemusejí být v té chvíli 
schopni vyvolat poplach přímým stisknutím tlačítka, ale 
také pro ty kdo trpí epilepsií nebo ti, kteří trpí vedlejšími 
účinky některých léků

Funguje jako protipožární ochrana, při 
poplachu pokud se klient  nespojí z jakéhokoli 
důvodu s dispečinkem a poplach neodvolá, 
může tento na místo vyslat nebo upozornit  
hasiče , policii  apod. Plynový detektor 
umistňujeme  nad možné zdroje úniku   plynu 
(kamna, ohřívače vody ), funguje podobně 
jako kouřový       detektor, v případě úniku 
plynu tento vyhlásí poplach a dispečink  může 
klientovi nebo komukoliv jinému okamžitě 
volat, že došlo       k úniku plynu a tím 
předejít jak hmotným škodám, tak hlavně 

Zařízení se volně položí na zem do koupelny nebo kuchyně 
anebo na jakékoliv místo, kde chceme zabránit vyplavení. Při 
úniku vody tato propojí 3 kontakty na záplavovém detektoru a 
ten vyhlásí poplach, dispečink Vás telefonicky upozorní, že 
došlo k zaplavení. Je nutné detektor umístnit na nejnižším 
místě , protože kontakty na detektoru jsou ve výšce 2 mm nad 
zemí 
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6 Prostorový detektor 

 
 
7 Vanové táhlo 
 

 
 
8 Postelový detektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Nouzová tlačítka 
 
 
 
 
 
 
 

Zařízení monitoruje pohyb ve sledovaném 
prostoru a hlásí dispečinku jak pohyb v prostoru 
tak i to, že se v prostoru delší dobu nikdo 
nepohybuje. Zařízení se dá využít jako 
elektronické zabezpečovací zařízení  pro ochranu 
majetku a tím spojíte dvojí účel za jednu cenu tj. 
ochranu zdraví a majetku společně 
 

 chrání a pomáhá klientům při nebezpečí 
v koupelnách a vanách, jednoduchým 
zatažením za táhlo, které je umístněno na dosah 
z vany vyvoláte poplach a spojíte se 
s dispečinkem 

 

 

Zařízení se umístní pod matrace postele a 
vyhodnocováním tlaku, který vyvíjí ležící 
člověk upozorňuje dispečink o tom jak je 
postel používaná ( poplach vyhlašuje na 
základě naprogramování, že např. v posteli 
dlouho nikdo není nebo naopak, že tam je 
někdo moc dlouho) 
 
 

Tlačítka, která se dají nosit  na ruce,krku 
nebo připevnit na stěnu, při aktivaci se spoji 
s centrální jednotkou,přes kterou můžete 
komunikovat s dispečerem 
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Tísňový set 
  

 
 
 
11 GSM telefon GDP 04 
 

 
 
 
12 Dávkovač léků 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zařízení, kde je centrální jednotka 
PiperFon Connect + a  3 prostorové 
detektory + 3 nouzová tlačítka.Set je 
vhodný na kombinaci elektronického 
zabezpečení vašeho domovu a majetku 
společně s ochranou Vašeho  zdraví 
 

Zařízení který v celém rozsahu nahradí pevnou 
linku. Používá se tam kde klient nemá pevnou 
linku nebo chce zařízení využívat na více 
místech, což umožňuje tento mobilní GSM 
telefon. Je dodáván bez SIM karty, uživatel 
služby si může zvolit síť, kterou bude 
používat. GSM telefon současně slouží i jako 
normální stolní telefon a lze jej také k tomuto 
účelu používat. Je také dodáván s jednoduše 
instalovatelnou záložní baterií, která poskytuje 
mnohem vyšší jistotu zabezpečení  pro případ 
výpadku elektrického proudu. 
 

Výrobek oceněný první cenou  soutěži 
GRAND PRIX  

 na veletrhu v Praze  2009 
FOR SENIOR   

Pomocí tohoto zařízení a správným jeho 
naprogramováním se Vám nestane, že si 
zapomenete vzít naordinované léky . Zařízení 
lze naprogramovat až na měsíc dopředu. 
V případě, že si určené léky nevezmete, jste 
akusticky a opticky upozorněni na jejich 
odebrání a pokud tak neučiníte i po několika 
upozorněních zařízení vyvolá poplach a 
upozorní dispečink na tuto skutečnost a ten se 
s vámi telefonicky spojí a vyzve Vás 
k odebrání léků



 

   
Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhříněves 

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493,  mobil 602 618 783 
www.griffin.cz ,  email.: info@medicalalarm.cz 

17 

13 Epileptická podložka, 
 

 
 
14 Tresor Master 
 

 
 
 
 
15 GPS TRACKER 
 

 
 

 
 
 

Zařízení se montuje u  vchodových dveří  a jsou 
v něm uschovány náhradní klíče. 4 místný číselný 
kód zná majitel a v zapečetěné obálce je uložen na 
centrálním dispečinku. Pokud je vyhlášen u klienta
poplach a je vyslána záchranná jednotka ( RZP, 
policie, hasiči), dispečer obálku rozlepí a sdělí 
záchranářům kód. Tím se urychlí pomoc  a 
předejde se hmotným škodám . Po skončení akce si
majitel zvolí jiný kód a opět se uloží na dispečinku

Zařízení se skládá z podložky , která se 
umistňuje do postele a je napojena na 
kapesní minipočítač, ten podle intenzity a 
frekvence otřesů těla vyhodnocuje zdali se 
jedná o epileptický záchvat či ne a případně 
upozorní dispečink a ten zprostředkuje 
pomoc. Toto zařízení se v současné době 
testuje. 

Zařízení sloužící jako mobilní telefon s vestavěným 
GPS přijímačem, pomocí něhož lze lokalizovat 
ztracenou osobu, nebo osobu potřebující pomoc. 
 
 
 
 
 
Zařízení na vyhledávání zatoulaných a ztracených  
zvířat a věcí bez možnosti aktivního volání o pomoc.
Pomocí zařízení lze pasivně sledovat pohyb a místo 
kde se daný objekt nachází  
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S součastně s probíhajícím vývojem se sortiment periferních zařízení 
neustále Zdokonaluje a rozšiřuje. O novinkách se můžete informovat 

na našich webových stránkách  WWW.GRIFFIN.CZ . Připojené 
zákazníky informujeme O novinkách v pravidelných intervalech 

sami. 
 

 
Pokud budete mít jakékoliv další dotazy. Kontaktujte náši 

centrálu na tel. čísle:267 713 117 , 602 618 783 
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