Wat is eCall?
eCall is een noodroepsysteem in de
auto. Het wordt vanaf 2018 in heel europa in alle nieuwe autos geinstalleerd.
De noodoproep verstuurt belangrijke
gegevens van het voertuig. Zo kan snel
hulp aan de juiste plaats komen. Je
moet het niet proberen. Want elke keer
gaat echte noodoproep geactieveerd.

Contact
Meer informatie krijg je hier:

Dr. Christian Werner
Telefoonnummer:
0049(0)5361/89989-728

Via e-mail:
christian.werner@neue-schule-wolfsburg.de

Jij bent mijn held!
Het nood oproep systeem eCall

In noodgevallen verkort eCall de tijd
totdat de hulpverleners arriveren.
Hoe kan ik mensenlevens redden?
Test deze noodroep aan een alarmcentrale, gelijk hier bij ons. U kunt ook
informatie op internet vinden via onze
website. Een film staat voor u klaar. Een
gids vertelt u belangrijke details over de
noodoproep en beantwoord vele
vragen. U kunt uw vraag ook stellen aan
de scholieren die bekent zijn met eCall.
Dus je kunt jezelf voorbereiden en een
held worden voor andere mensen in
het geval van een ongeluk.
Een opzettelijk vals alarm wordt bestraft met een boete. Bij ons kan u het
kostenloos uitproberen.

Bezoek ons op onze website:

www.ecall.appgehts.info

Uitgever:
Neue Schule Wolfsburg gGmbH
V.i.S.d.P.: Dr. Klaus-Peter Nieschulz (Directrice)
Hoofd von de school: Peter Johann
Heinrich-Heine-Str. 36, 38440 Wolfsburg
Tel: 0049 (0) 53 61 / 89 989 100
www.neue-schule-wolfsburg.de

www.appgehts.info

De noodoproepzender
In een noodsituatie wordt eCall automatisch of door op de knop te drukken
geactiveerd. Bepaalde gegevens, zoals
de locatie, het brandstoftype het model
en het aantal passagiers in het verongelukte auto, worden doorgegeven aan de
alarmcentrale.

Het controlecentrum
De noodoproep heeft alle noodzakelijke gevens ontvangen van het controle centrum, probeert hierop te
communiceren met de inzittende in
de auto. Als gevolg hiervan kunnen de
hulpdiensten alles over de noodsituatie te weten komen.

Reddingsteams kunnen dan eenvoudiger en sneller worden geinformeerd.

Ook het werk voor de hulpdiensten
wordt door eCall vergemakkelijkt.

Wij en ons project
Wij zijn 40 jongeren van der Neue
Schule Wolfsburg. Wij zijn tussen 13
en 18 jaar oud en komen uit 15 verschillende landen en uit vier continenten.
Wij maken deel uit van een EUProject om eCall te promoten. De
minister van Economische uit nedersacksen Olaf Lies is de Beschermheer.
Onze leraar heer Christian Werner,
leidt het projekt en begeleidt ons bij
wedstrijden en presentaties. Velen
van ons jongeren zijn op zoek naar
een baan op technisch gebied. Hiervoor zullen wij onze ervaringen uit dit
project gebruiken.
Wij zijn ingenieurs van morgen.

Afbeelding van een notoproepsysteem

Het team achter het project.

