
Voelt u zich wel eens onveilig of maakt u zich zorgen om de veiligheid van een ander? De YD-SOS helpt u uw 
zorgen weg te nemen en creëert veiligheid en rust voor u en uw dierbaren.

Wat is de YD-SOS
De YD-SOS is een compacte en draagbare SOS-knop met locatiebepaling. Hiermee kunt u altijd direct contact 
leggen met YD-security, uw hulpverlener. In noodsituaties staan wij dan ook 24/7 voor u klaar en komen wij 
direct in actie.

VOOR WIE IS DE YD-SOS
YD-SOS Senioren alarm
Het is het schrikbeeld voor elke zelfstandig wonende oudere: hulp nodig hebben maar niet in staat zijn de 
telefoon te bereiken om familie, vrienden of buren te alarmeren. Juist in zulke situaties biedt YD-security 
samen met de YD-SOS middels het senioren alarm de perfecte oplossing.

De YD-SOS is tevens voorzien van een val-alarm; Als de YD-SOS een val detecteert zal er een melding worden 
gedaan die gelijk is aan het indrukken van de SOS-knop. Er zal dan ook hier direct een spraak- & 
luisterverbinding tot stand worden gebracht met YD-security.

YD-SOS Kids alarm
Of u nu de YD-SOS meegeeft aan uw spelende kind in een druk pretpark of juist als noodknop aan uw 
opgroeiende tiener die in het donker fietst naar de sportvereniging of een avondje stappen, na alarmering 
staat YD-security direct in contact met uw dierbare, wanneer het er echt toe doet.

YD-safety als goederen track-and-trace
Als u de YD-SOS in uw auto, boot of caravan plaatst kunt u altijd de locatie daarvan uitlezen. Dat kan via de 
online module of via de gratis app die u op uw smartphone installeert. Éénmaal 
inloggen en u kunt continu uw dierbaar bezit volgen.

Bent u toe aan een zorgeloos levern zonder angst? Wij helpen u 
hier graag bij! Voor meer informatie neemt u contact op via 
info@ydsecurity.nl, 077-3030130 of onze website www.ydsecurity.nl
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