En tryggare vardag
med hemlarm från Sector Alarm
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design!
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Ditt startpaket
Alla våra kunder börjar med ett startpaket. Ett paket som ger dig och din
familj en bra start på en tryggare vardag. Alla behov och hem ser olika ut
– därför skräddarsyr vi alltid våra hemlarm efter dina önskemål.
1. CENTRALENHET
Hjärtat av ditt larmsystem som har koll på
alla komponenter och kommunicerar trådlöst
med larmcentralen.
2. MANÖVERPANEL
Med manöverpanelen kan du styra ditt larm vid
entrén till bostaden. Lamporna gör att du enkelt
kan kontrollera statusen på larmet.
3. KAMERADETEKTOR
Reagerar och tar bilder med blixt vid rörelse och
vid onormalt hög temperatur i såväl dagsljus som
i mörker. Den tar även bilder vid rökutveckling.
Om larmet är aktiverat i bortaläge kan du också
själv ta ett foto och se ditt hem direkt i appen.
4. RÖKDETEKTOR
Reagerar snabbt på rök och aktiverar kameradetektorn som tar bilder. Har du flera detektorer
varnar alla samtidigt vid rökutveckling.

5. LARMBRICKOR
Med våra larmbrickor kan du larma på och
av utan kod genom att hålla larmbrickan över
larmsymbolen på manöverpanelen. Enkelt att
använda för alla i familjen.
6. MAGNETKONTAKT
Öppnas dörren eller fönstret och kontakten bryts
utlöser larmet.
7. SECTOR ALARM APP
Håll koll på ditt hemlarm via din smartphone.
Med Sector Alarm App kan du bland annat larma
på och av, styra din belysning och få notiser när
barnen kommer hem från skolan.
8. DEKALER & SKYLTAR
Med våra dekaler och skyltar visar du tydligt att
bostaden är larmad.
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Vi finns där för dig
vid inbrott och brand
Hemmet är din borg, där finns allt viktigt i livet – dina familjemedlemmar, husdjur,
personliga ägodelar och betydelsefulla minnen. Det är troligen din tryggaste plats.
Din bostad är samtidigt den vanligaste brandplatsen.
I ditt hem finns många brandrisker. De flesta bostadsbränder orsakas av att vi lagar
mat eller eldar i bostadens eldstad. En allt mer vanlig orsak är även överhettning och
elfel i elektriska apparater. Med ett brandskydd kopplat till larmcentral sparar du tid.
Tid är det viktigaste du har om det börjar brinna.
När du väljer ett hemlarm från Sector Alarm ingår alltid ett brandskydd där våra
rökdetektorer pratar med varandra. Larmar en rökdetektor, tjuter alla – oavsett
placering. Detta hjälper framför allt dig som bor i ett hem med flera våningar.

Jag räddar liv!

Personlig kontakt
dygnet runt, året om
Våra larmoperatörer finns på plats dygnet runt, året om. De hjälper dig vid alla
tänkbara situationer så att du ska kunna känna dig trygg, oavsett tid på dygnet.
Vår nyckelservice ingår alltid i vår tjänst och vi hjälper dig om du tappat bort dina
nycklar eller låst dig ute. Du förvarar då dina nycklar hos Sector Alarm, vilket gör
att vi kan gå in och göra en inre kontroll av bostaden efter ett skarpt larm, samt
återställa säkerheten och lämna din bostad larmad.
Ditt hemlarm är uppkopplat mot vår larmcentral vilket gör att vi snabbt kan agera
och vidta den åtgärd som situationen kräver. Genom dubbla kommunikationsvägar,
via både GSM-nätet och din bredbandsuppkoppling, kommer vi runt eventuella
driftstörningar och kan leverera snabb och säker överföring till vår larmcentral.

Vi hjälper dig vid alla
tänkbara situationer
Med Sector Alarm är du och din familj i trygga händer. Om något
skulle hända finns hjälpen alltid runt hörnet. På Sector Alarm vill
vi skapa känslan av att det alltid är någon hemma.
Skydd mot inbrott
Både rörelse- och kameradetektorn bevakar stora ytor och reagerar snabbt
vid inbrott. Om vi på bild kan bekräfta inbrott kontaktar larmcentralen polis.
Åtgärd vid brand
Med rökdetektorer kan vi upptäcka starten på en brand. Om vi på bild kan
bekräfta att det är rökutveckling kontaktar larmcentralen räddningstjänst.
Trygghetslarm
Vi värderar trygghetslarmet högt, då det handlar om personlig trygghet. En
knapptryckning från hjälp och en väktare åker ut och ser till att du mår bra.

Skydd mot inbrott och åtgärd vid brand ingår alltid i vår tjänst.
Det gör vi aldrig avkall på. Din trygghet är vår passion och något
vi tar på största allvar.

Om larmet går
Vid händelse av larm kan det vara skönt att veta att vi finns
där för dig. Med Sector Alarm vet du att det går snabbt från
larm till åtgärd och att vi håller dig underrättad, hela vägen.
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När larmet går skickas en signal med tillhörande bildmaterial till vår larmcentral. Bilderna ger våra larmoperatörer
värdefull information om vilken åtgärd som ska vidtas.

2

Vi kontaktar dig för att bekräfta larmet och säkerställa att
du mår bra. Vi informerar dig om vad vi vet om händelsen,
vilket kan vara skönt de gånger du själv inte är hemma.
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Om vi med hjälp av bilder kan bekräfta ett skarpt larm
tillkallas väktare och polis eller räddningstjänst informeras
direkt. Vi skickar även en väktare för kontroll om bilderna
inte kan bekräfta att situationen är trygg.
Väktarens uppgift är att på plats se till att du mår bra,
skyddstäcka eventuella skador och återställa säkerheten
genom att aktivera larmet. Med hjälp av nyckel kan vi
snabbare ta oss in i din bostad om olyckan är framme.

Efter ett skarpt larm kommer vi ut till din bostad för en service, kontrollerar
larmsystemet och byter ut eventuella skadade komponenter.

Våra produkter
Jag räddar liv!

KAMERADETEKTOR

MAGNETKONTAKT

RÖKDETEKTOR

Reagerar och tar bilder med blixt vid rörelse,
temperaturförändringar och rökutveckling
– i såväl dagsljus som mörker. Om larmet är
aktiverat i bortaläge kan du själv ta ett
foto och se ditt hem direkt i appen.
1790 kr + 20 kr/mån

Öppnas dörren och kontakten bryts
utlöser larmet. Används även för
skalskydd.
690 kr + 20 kr/mån

Reagerar snabbt på rök och aktiverar
kameradetektorn som tar bilder. Har
du flera rökdetektorer varnar alla
samtidigt vid rökutveckling.
1190 kr + 20 kr/mån

RÖRELSEDETEKTOR

SMARTPLUGS

EASYLOCK LÅSMODUL

En rörelsedetektor reagerar vid
rörelse i sitt täckningsområde.
1790 kr + 20 kr/mån

Styr belysning och andra elapparater
med smartplugs via din smartphone.
Säljs även i 1-pack för 299 kr.
3-pack 790 kr (ingen månadsavgift)

Lås upp och larma av på samma gång.
Med EasyLock låsmodul kan du koppla
ditt digitala lås från Yale Doorman till
ditt hemlarm.
690 kr (ingen månadsavgift)

FJÄRRKONTROLL

MANÖVERPANEL

LARMBRICKOR 5-PACK

Styr ditt larmsystem från t.ex. sovrum,
garage och trädgård. Du kan dessutom
aktivera trygghetslarmet.
690 kr (ingen månadsavgift)

Komplettera gärna med en extra
manöverpanel. Det ger dig möjlighet att
styra din anläggning vid flera entréer.
1790 kr (ingen månadsavgift)

Med våra larmbrickor kan du larma på
och av utan kod. Enkelt och smidigt att
använda för alla i familjen.
5-pack 199 kr (ingen månadsavgift)

Med vårt maxtak
betalar du inte mer
än 519 kr/mån*

VATTENDETEKTOR

GLASKROSSDETEKTOR

CHOCKDETEKTOR

Vattenläckage eller temperaturförändringar kan orsaka stora skador
om de inte upptäcks i tid. Denna
detektor varnar i ett tidigt skede.
1190 kr + 20 kr/mån

Kan användas som komplement till
magnetkontakter vid skalskydd och
vid säkring av yttre ytor på fönster
och dörrar.
1490 kr + 20 kr/mån

Chockdetektorn reagerar på vibrationer
eller hårda slag och kan användas som
komplement till magnetkontakter.
1190 kr + 20 kr/mån

VIBRATIONSDETEKTOR

UTOMHUSSIRÉN

INOMHUSSIRÉN

Chockdetektor med magnetkontakt.
Reagerar på hårda och upprepade slag
och om din dörr eller fönster öppnas.
1190 kr + 20 kr/mån

Utomhussirénens uppgift är att påkalla
uppmärksamhet vid händelse av inbrott
med sitt höga ljud och blixtrande ljus.
1990 kr (ingen månadsavgift)

Inomhussirenén har en avskräckande
effekt vid händelse av inbrott. Sirénen
har en mycket hög ljudnivå.
1490 kr (ingen månadsavgift)

*Vid köp av övervakningskameror och Yale Doorman gäller inte maxtaket.

Med Sector Alarm App kan du hålla koll på ditt larm var du än är.
Du kan bland annat larma på och av och få meddelanden när dina
barn kommer hem. Bra för dig som vill ha lite extra koll.

Få meddelanden när
barnen kommer hem
från skolan
Visst vore det skönt att veta när någon kommer hem eller lämnar
bostaden. Oavsett var du befinner dig och så länge du har tillgång till
internet, kan du se hur larmet använts och få notiser om vem som larmat
på eller av. Med Sector Alarm App kan du enkelt styra och hålla koll på
ditt hem.
Tänk dig tanken att komma hem till ett upplyst hem. Med smartplugs
kopplat till ditt hemlarm kan du enkelt styra både belysning och andra
elektriska apparater.
I kameradetektorn finns en inbyggd termometer som du enkelt kan läsa
av via appen. Det kan hjälpa dig att upptäcka problem tidigt och på så
vis undvika kostsamma skador.
Detta och mycket mer kan du göra med Sector Alarm App. För att
komma igång måste du ha ett konto aktiverat på Mina sidor. Ett konto
skapar du i samband med din installation.
Mina sidor och Sector Alarm App ingår i vår larmtjänst. Appen finns
tillgänglig på App Store, Google Play och Windows Phone Store.

Tryggare vardag med
digitalt dörrlås och
övervakningskameror
Digitalt dörrlås kopplat till ditt hemlarm
Få notiser i din mobil när barnen kommer
hem, släpp in hantverkare från distans,
slipp tänka på nycklarna och få bättre koll
på ditt hem. Sector Alarm är samarbetspartner till Yale Doorman, vilket innebär att
vi kan installera ett digitalt dörrlås hos dig
och sedan ansluta det till ditt hemlarm med
vår EasyLock låsmodul.

Håll ett öga på de
du värdesätter mest.
Se videofilmer från ditt
hem, dygnet runt.

Full koll på ditt hem med övervakningskameror
Få notiser till mobilen när någon ringer på dörren, se
och prata med ditt hem i appen och få en fullständig
översikt både inomhus och utomhus. Allt följer du i
Sector Alarm App – även när du inte är hemma.

VIDEO HD DÖRRKLOCKA

HD UTOMHUSKAMERA

Få notiser till din mobil när någon rör sig
utanför din dörr. Prata med din besökare
via tvåvägsljud i Sector Alarm App, även
om du inte är hemma. Integrerad kamera,
PIR-rörelsesensor, digital mikrofon och högtalare. Återse vad som hänt i lagrade klipp.
3490 kr + 39 kr/mån

Få notiser till din mobil vid rörelse
utanför ditt hem och se vad som händer
live i Sector Alarm App. Se skillnad på
människor, djur och fordon. Se i vidvinkel, infrarött och i HD-kvalitet.
Återse vad som hänt i lagrade klipp.
3490 kr + 39 kr/mån

YALE DOORMAN

HD INOMHUSKAMERA

180° HD VIDEOKAMERA

Slipp nycklar med det bekväma digitala
dörrlåset från Yale Doorman. Genom
att koppla låset till ditt hemlarm med
EasyLock låsmodul kan du låsa upp och
larma av på samma gång och ha full koll
på ditt hem i Sector Alarm App.
3490 kr + 39 kr/mån

Ha full koll på ditt hem dygnet runt,
var du än befinner dig. Få notiser till din
mobil vid rörelse, se vad som händer live
i Sector Alarm App i såväl dagsljus som
mörker. Återse vad som hänt i lagrade
klipp i molnet.
2490 kr + 39 kr/mån

Användarvänlig och rörlig kamera som
du kan placera var du vill i ditt hem. Få
notiser till din mobil vid rörelse, se och
prata med ditt hem i Sector Alarm App
och spela dina favoritlåtar. 180-graders
vidvinkel, HD-1080p.
3490 kr + 39 kr/mån

Vid köp av övervakningskameror och Yale Doorman krävs särskilda förutsättningar i bostaden. Montering sker efter samråd med installatör på plats.

Det är viktigt att alla i familjen vet vad man ska göra om det
börjar brinna. Att vara förberedd ger dig och dina barn en ökad
trygghet. Se vår film och lär dig brandöva på sectoralarm.se.

Brandöva hemma
med barnen
De flesta brandövar regelbundet på jobbet eller i skolan. Men många
familjer glömmer att brandöva i hemmet, den plats där vi spenderar
mest tid. På Sector Alarm främjar vi en tryggare vardag – därför har
vi tagit fram en film och en bok som på ett lättsamt och pedagogiskt
sätt ska inspirera barnfamiljer till brandövning i hemmet.
Se vår film och beställ boken Brandöva hemma med Sally och hennes
vänner på sectoralarm.se. Bestäm redan idag när du och din familj ska
brandöva hemma!

Beställ min bok och lär
dig brandöva med mig
och mina vänner! Boken
är gratis, bra va?

Alla barn förtjänar en trygg vardag! Rekommendera oss till dina
nära och kära så skänker vi 300 kronor till SOS Barnbyar för varje
ny kund. Rekommendera dina vänner på sectoralarm.se/tipsa.

Ge fler barn möjlighet
till en trygg uppväxt
Många barn lever i absolut fattigdom i Moçambique och hamnar allt för ofta i
tidiga äktenskap, prostitution och barnarbete. Vi drar vårt strå till stacken genom
samarbetet med SOS Barnbyar där vi stöttar barnen i Moçambique och driften av
barnbyn i Chimoio. Pengarna hjälper omkring 100 barn till ett hem, en familj och
möjlighet till utbildning. Genom att rekommendera Sector Alarm till en vän är du
med och skänker pengar som hjälper fler barn till en tryggare vardag. Värva en
vän på sectoralarm.se/tipsa. Tack för att du hjälper oss att hjälpa!

Home of Safety
Borta bra men hemma bäst, som ordspråket säger. Känslan av att vara på
en trygg plats, tillsammans med de personer vi bryr oss mest om. För det är i
vardagen livet händer. Det är på våra arbetsplatser och i hemmet som våra
relationer växer och det är där vi har de saker som betyder något för oss.
Sector Alarm är ett larmföretag med över en halv miljon larm installerade i hem
och företag över hela Europa. Vi levererar moderna trygghetslösningar och
utvecklar ständigt våra larmprodukter och tjänster för att alltid kunna ge våra
kunder bästa möjliga service.
Oavsett var du bor – på landsbygden, i förorten eller mitt i centrum – vi ser
till att du kan njuta av vardagen fullt ut. Med vetskapen att när du går därifrån,
så lämnar du hemmet i trygga händer. Det är vårt löfte till dig.

Sector Alarm AB
Box 274
401 24 GÖTEBORG

Telefon: 0771-80 95 30			
E-post: info@sectoralarm.se		
www.sectoralarm.se
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