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SHUFFLE SOS
Voorkomen . Lokaliseren . Assisteren . Redden
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SHUFFLE SOS
De beschermengel 
van de stad
Wat zorgt voor een veilig gevoel in een stad?  
Hoe kan een lichtpunt mensen geruststellen?  
Hoe kunnen noodhulpmaatregelen worden verlicht?  
Hoe kan worden voorkomen dat gevaarlijke situaties in rampen veranderen?  
Hoe kan infrastructuur mensen beschermen en levens redden?

Shuffle SOS biedt de perfecte oplossing voor deze verzoeken.

Deze voorgeconfigureerde versie van de slimme multifunctionele Shuffle kolom is 
ontworpen om mensen en hulpdiensten in kritieke situaties te helpen.

Met één simpele druk op de knop kunnen burgers snel contact opnemen met 
hulpdiensten als ze getuige zijn van een incident of slachtoffer zijn van een ongeval. 

Met een voice-over IP intercom kunnen mensen het probleem uitleggen en goede hulp 
krijgen. Dankzij de ingebouwde camera’s kunnen callcenters de juiste acties ondernemen 
dankzij een realtime videoverbinding. 

Een op afstand bedienbare verlichting en claxon zorgen ervoor dat het noodsignaal wordt 
gezien en gehoord door omstanders. Ze begeleiden de hulpverleners ook naar de exacte 
locatie van het incident.

Met Shuffle SOS voelen mensen zich nooit alleen in een stad. Ze krijgen binnen de kortst 
mogelijke tijd de ondersteuning die ze verwachten. 

Hulpdiensten kunnen hierop reageren en een grotere zone bestrijken, waardoor hun 
middelen worden geoptimaliseerd.
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SHUFFLE SOS SHUFFLE SOS,
the smart integrated
solution for
safer cities.

Voor burgers

Voor steden

• Versterkt gevoel van veiligheid

• Direct contact met stadsdiensten

• Goede en snelle ondersteuning in kritieke 

situaties

• Robuuste, geïntegreerde en esthetische 

oplossing

• Een slimme en kosteneffectieve manier om 

gebruik te maken van de infrastructuur van 

verlichting

• Beheer op afstand bij lokale incidenten

• Optimaliseert interventies door hulpdiensten 

ter plaatse

Voordelen

SHUFFLE SOS, 
de slimme geïntegreerde 
oplossing voor 
veiligere steden 
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Een modulaire 
oplossing
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De SHUFFLE SOS 

range omvat

3 varianten om 

aan de behoeften 

van verschillende 

gebieden te 

voldoen.

SHUFFLE SOS
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De SHUFFLE SOS 

range omvat

3 varianten om 

aan de behoeften 

van verschillende 

gebieden te 

voldoen.

360° verlichting met 
flitslicht (en gereed voor 

IoT) 

QuadView 180 camera Lichtring 

Sirene Intercom

• Straatverlichting / Sfeer 
verlichting (back light control 
optioneel)

• Warm of neutraal witte LEDs
• Diffuse lichtkap beschikbaar voor 

beter visueel comfort (optie)
• Het flitslicht biedt essentiële 

visuele hulp bij noodsituaties
• Het flitslicht kan op afstand of 

lokaal worden geactiveerd
• NEMA-aansluiting voor Smart City 

IoT controller

• Naadloze integratie in de Shuffle 
kolom

• 360° zicht
• Vandaalbestendig ontwerp om 

hardware te beschermen
• Eenvoudige installatie met 

gepatenteerd montagesysteem
• Compatibel met het Genetec 

video management systeem 
(ONVIF communicatie 
standaard)

• Professionele 
beveiligingscamera 

• Geoptimaliseerd tegen beslaan
• Full HD resolutie
• Beeldoptimalisatie 

(achtergrondverlichting, 
contrasten, nachtzicht, hoge 
helderheid)

• Compatibel met het Genetec 
video management systeem 
(ONVIF communicatie 
standaard) 

• Bewegwijzering en visuele hulp
• Rode LEDs
• Laag energieverbruik

• Waarschuwt de nabijgelegen 
bevolking

• Ondersteunt voice-over IP
• Kan op afstand worden 

geactiveerd
• Kan worden geïntegreerd 

in een wereldwijd 
waarschuwingssysteem

• Ongeëvenaarde 
geluidskwaliteit met 
optionele video

• Vandaalbestendige SIP en IP 
intercom, geïntegreerde in 
kolom

• Actieve achtergrond ruis 
onderdrukking

• Automatische 
volumeregeling

SHUFFLE SOS



6

3 gebruiksmogelijkheden

Op een grote campus voor ouderen met grote 
buitenruimtes kan SHUFFLE SOS op strategische 
plaatsen worden geplaatst om waar nodig licht en 
hulp te bieden.

Als de bewoners het moeilijk vinden om zelf terug 
te lopen naar het gebouw of een plotseling medisch 
probleem tegenkomen, kunnen ze op de knop 
drukken om contact op te nemen met het personeel 
en om hulp te vragen.

Het flitslicht knippert om het reddingsteam naar de 
bewoner te leiden.

Het is de ergste nachtmerrie van een ouder: tijdens 
een leuke familiedag in een pretpark verliezen ze 

plotseling hun kind uit het oog.

Met SHUFFLE SOS kunnen ze de verdwijning 
onmiddellijk melden bij de veiligheidsdiensten van 

het park en hun kind beschrijven (hoe hij/zij gekleed 
is, hoe oud hij/zij is...) om hen in staat te stellen hem/

haar te vinden via de realtime videobeelden.

Het flitslicht kan het kind naar een locatie leiden.

oudere mensen helpen?

ouders helpen zoekgeraakte kinderen 
te vinden in een pretpark?

Hoe kan
SHUFFLE SOS (Basic)

SHUFFLE SOS

Hoe kan
SHUFFLE SOS (Core)
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Kies uw 
ideale
SHUFFLE

Wanneer een stad investeert in het herstel van een 
wijk, weet het dat veiligheid een belangrijke zorg is 
voor burgers als dit gebied een slechte reputatie had.

SHUFFLE SOS stelt bewoners en bezoekers gerust, 
omdat ze onmiddellijk in contact kunnen komen en 
de juiste hulp kunnen krijgen in geval van problemen 
(aanval, diefstal ...) door op de intercomknop te 
drukken.

De hulpdiensten ontvangen een realtime videobeeld 
van de omgeving om de situatie te volgen en de hulp 
te coördineren.

Ze kunnen het flitslicht en de sirene activeren om de 
boosdoener bang te maken.

bijdragen aan de regeneratie 
van een wijk?

Hoe kan
SHUFFLE SOS (Active)

SHUFFLE SOS
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