
EkoTek är ett trådlöst och lättanvänt personlarm  med positionering som enkelt kan byggas 
ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav. 
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EkoTek
- trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken.



Trygghet och stabilitet, både ekonomiskt och perso-
nellt, är viktiga grundstenar i de flesta verksamheter.

Kostnader för förebyggande åtgärder som exempelvis 
personlarm måste därför sättas i relation till de kostna-
der som uppstår på otrygga arbetsplatser. 

Vi på Lots Security har många gånger sett exempel på 
hur en investering i användarvänliga och arbetsplats-
anpassade trygghets- och säkerhetstslösningar blivit en 
lönsam affär. Personalen känner sig tryggare, arbets-
miljön blir trivsammare och kostnader för sjukskriv-
ningar och en för hög personalomsättning minskar. 

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter om hur 
lättinstallerade person- och trygghetslarm snabbt ger 
en hög avkastning i form av nöjda medarbetare men 
också ekonomiskt.

På följande sidor berättar några av våra kunder om 
sina erfarenheter av användningen av EkoTek -person-
larmet. I slutet av denna broschyr beskriver vi kort de 
produkter som ingår i EkoTek.

EkoTek larmsökare med display.

Trygg arbetsmiljö



Husbybadet i Kista är ett kommunalt äventyrsbad som 
drivs av Stockholms stad. Förutom äventyrsdelens alla 
möjligheter till aktiviteter rymmer anläggningen också 
gym- och träningslokaler. Antalet besökare är stort och 
miljön livlig. För badpersonalen uppstår ibland stress-
siga situationer. Vid tillbud i form av olycksfall är det 
viktigt att badpersonalen snabbt kan kalla på kollegor, 
och ibland kan kontakterna med besökarna innehålla 
en viss hotbild.

För att öka personalens trygghet i dessa situationer 
installerades under 2008 ett larmsystem uppbyggt med 
EkoTek-enheter. För Eric Nieto, enhetschef vid badet, 
var det viktigt att systemet uppfyllde ett antal baskrav.

”Vi hade som ett huvudkrav att systemet skulle vara 

Beroendecentrum är Stockholms Läns Landstings 
organisation för specialiserad beroendevård, exem-
pelvis metadonunderhållsbehandling. Behandlingen 
bedrivs vid fyra olika mottagningar. Två av dessa är S:t 
Eriks teamet på Polhemsgatan och Metadonsektionen 
på Hantverkargatan. På båda dessa mottagningar har 
EkoTek-baserade personlarm installerats för att ge per-
sonalen en ökad trygghet jämfört med de äldre larm-
lösningar med fast monterade larmknappar som tidiga-
re användes. Då var personalen tvungen att förflytta 
sig till en viss plats för att kunna larma, och larmet gick 
bara till en enhet på mottagningarnas expeditioner.

trådlöst i alla delar, även mellan de basenheter som  
installerats på ett stort antal platser. Dessutom ville vi 
ha lättskötta och diskreta larmsökare där personalen 
med en enkel tryckning kan kalla på sina kollegor utan 
att det väcker någon uppmärksamhet. Systemet fung-
erar mycket bra och en fördel är flexibiliteten. 

Vi har till exempel installerat basenheter i delar av 
anläggningen där bara personalen vistas, bland annat 
i maskinrum, men där det också kan inträffa händelser 
som gör att man vill kalla på kollegorna. Vi kommer 
också att utnyttja möjligheten att integrera brandlarmet 
med EkoTek-systemet så att personalen direkt på sina 
larmsökare kan se var larmet har utlösts. På det sättet 
kan insatstiden kortas och det betyder mycket i dessa 
sammanhang”.

”Personalen upplever en helt annan säkerhet och 
trygghet när de bär med sig larmsökarna och vet att det 
larmar hos alla kollegor om något händer, och att dessa 
på sökarnas display ser i vilket rum en kollega behö-
ver hjälp”. Carina Heidenfores, chefssjuksköterska på 
Metadonsektionen.

” En stor fördel för oss är att lösningen täcker hela den 
byggnad där vi bedriver verksamhet och inte bara en 
del av huset som fallet var med den tidigare lösningen. 
Systemet var också enkelt att installera och larmsökar-
na är både enkla att bära med sig och använda”.  
Eva Johansson, chefssjuksköterska på S:t Eriks teamet.

”Vi ville ha ett lättskött och diskret personlarm”

”En stor fördel att vi ser var en situation uppstått”



Den Vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall 
tillhör Landstinget Gävleborg och erbjuder speciali-
serade psykiatriska insatser till personer över 18 år. 
Den psykiatriska behandlingen ges både individuellt 
och i grupp av personal som representerar ett flertal 
yrkeskategorier. Tidigare fanns det på mottagningen ett 
äldre trådbundet överfallslarm som installerades i bör-
jan av 90-talet. Tekniska störningar har under senare år 
lett till att personalen inte känt sig trygg med larmet.

”Vi gjorde därför en genomgång av det utbud som 
fanns på marknaden av mer moderna system. För mig 
var det naturligt att vi tittade på ett trådlöst system som 
använder sig av radiokommunikation som jag anser är 
en mer tillförlitlig teknik än lösningar där kommunika-

Universitetskliniken Norra Stockholms Psykiatri vid 
S:t Görans Sjukhus består av ett antal verksamhets-
områden och avdelningar. Verksamheten bedriver 
psykiatrisk öppenvård, mellanvård och heldygnsvård 
för befolkningen inom norra Stockholm. Att erbjuda 
medarbetarna en trygg och säker arbetsmiljö har hög 
prioritet för verksamhetsledningen, och den flexibla 
EkoTek-tekniken har gjort det möjligt att anpassa larm-
systemet till skiftande behov inom kliniken.

 

Tillsammans med Lots Security har vi stegvis ut-
vecklat skräddarsydda larmlösningar som täcker alla 

tion sker med ultraljud och infraröd teknik. 

Vi ville också ha en smidig och snabb installation, och 
vi såg fördelarna med att välja ett system som enkelt 
kan flyttas och installeras på nytt oss om vi byter loka-
ler.

 Innan vi valde Lots Securitys lösning med EkoTek-
systemet gjorde vi även en intern enkät för att få en bra 
bild av de krav personalen ställde på ett nytt system. 
Två starka önskemål var att larmsökarna skulle vara 
små, de tidigare var i ficklampsstorlek, och att det 
fanns en bra funktion som visade positionen för den 
som larmade”.  Ulf Tunong, sköterska och upphand-
lingssamordnare för larmsystemet.

våra behov. Inom vissa delar av kliniken använder vi 
larmsökare med display, men huvudlösningen är den 
enklare larmsändaren i kombination med takmonte-
rade displayer som ger information om var det larmat.

 

Vi har också en avdelning för äldrepsykiatri där vi med 
EkoTeks larmsändare gör det enkelt för patienterna att 
kalla på hjälp”. Rolf Carlsson, ansvarig Verksamhets-
stöd.

”Smidig och snabb installation med trådlös teknik” 

”Skräddarsydda lösningar till varje del på kliniken”



I Stockholm finns fjorton stadsdelsförvaltningar. En av 
förvaltningarna är Bromma som omfattar närmare 25 
stadsdelar med drygt 60 000 invånare. Bromma stads-
delsförvaltning ansvarar för en bred kommunal service 
som bl a äldreomsorg, renhållning, flykting-mottag-
ning, arbetsmarknadsåtgärder, förskolor och mycket 
annat. Vid stadsdelsförvaltningens centrala kontor vid 
Alviks Torg arbetar cirka 160 personer i en byggnad 
på 10 våningar där förvaltningen disponerar de sex 
översta våningsplanen och en yta på totalt 3 600 m2.

 

När stadsdelsförvaltningens verksamhet flyttades till 
Alviks Torg undersöktes alternativa lösningar till det 
personlarmsystem med fast monterade larmknappar 
som används i den tidigare kontorsfastigheten.  Syste-
met hade successivt byggts ut, fasta larmknappar fanns 
monterade i 200 rum, och ett stort problem var tidskrä-
vande felsökning på grund av systemets storlek.

Vid valet av nytt personlarm prioriterades därför en 
mer flexibel och lättskött teknik som enkelt kan byggas 
ut och även flyttas vid behov, som förstärker persona-
lens säkerhet genom larmsökare man bär med sig, men 
som också gör det möjligt att förmedla larminforma-
tion via kontorets IT-nät och bildskärmar.

Åke Isaksson är lokalintendent och även säkerhetsansvarig 
vid Bromma Stadsdelsförvaltning.

”Flexibiliteten i den trådlösa EkoTek-tekniken har vi 
utnyttjat för att anpassa lösningen till de olika säker-
hetskrav vi har i byggnaden. Genom att placera ut 
repeaters är EkoTek-systemet aktivt på de fyra vå-
ningsplan där medarbetarna ska ha personlarm. Vi har 
också valt den programvarulösning som Lots Security 
utvecklat och där larmvisning kan ske på bildskär-
marna vid arbetsplatserna. Det är en bra lösning där en 
pop-up-meny direkt visar på dataskärmarna  var den 
som larmat befinner sig. I dagsläget bedömer jag att 
drygt hundra personer kommer att ha denna pop-up-
funktion, medan övriga medarbetare kommer att ha 
larmsökare med display”

”Larminformation till personalens bildskärmar”



Nio skäl till varför Sveriges offentliga sektor väljer 

EkoTek personlarm

1. Installerat och klart på några   
timmar
EkoTek är ett trådlöst system som arbetar med radio-
kommunikation vilket betyder att det inte krävs någon 
kabeldragning vid installationen. Istället är det bara att 
montera upp de fasta enheterna (en hub/nätväxel och 
repeaters) som ingår i en lösning, konfigurera syste-
met, och ge personal en enkel grundutbildning.  Sedan 
är systemet i drift.

2. Lätt att flytta till nya lokaler
Det är lätt att ta med sig larmsystemet om en verksam-
het flyttar till nya lokaler. Efter en snabb nedmontering 
och nyinstallation är systemet klart att användas på en 
ny plats.

3. Mycket enkelt att använda
Ett bra personlarm är enkelt att använda och det kan 
knappast bli enklare än med EkoTek. Knapparna är 
få och det räcker med en enkel knapptryckning för att 
aktivera larmet. 

4. Alla ser var personen som larmat 
befinner sig
Kollegorna till den som larmar ser på larmsökarnas 
display vem det är som larmat och var personen befin-
ner sig. Positionen kan också visas på central placerade 
displayenheter och bildskärmar (se nedan).

5. Trygghet vid ensamarbete
Genom att placera ut repeaters som förlänger räckvid-
den mellan larmsökare/larmsändare och en central 
hub/nätväxel kan personalen larma från delar av en 
byggnad där mottagningen i vanliga fall är dålig, som t 
ex i källare, maskinrum eller förråd. EkoTek ger därför 
extra trygghet också vid t ex olycks- och sjukdomsfall 
när personal utför ensamarbete. 

6. Anpassning och flexibilitet
De få enheterna i ett EkoTek-system i kombination 
med den trådlösa teknikens fördelar ger en hög grad 
av flexibilitet och stora möjligheter till skräddarsydda 
lösningar. Dels för att larmsystemet kan ha precis den 
täckning man önskar i en byggnad, dels för att det går 
att ha en kombination av larmsökare med display och 
den enklare larmsändaren. Teknik- och utvecklings-
avdelningen på Lots Security kan också hjälpa till att 
utöka larmfunktionerna med kundspecifika lösningar, 
som till exempel särskilda displaylösningar och anpas-
sade programvarulösningar.

7. Larmvisning på bildskärmar
Utvecklingsavdelningen hos Lots Security har tagit 
fram en programvarulösning som gör det möjligt att få 
larmvisning på valfritt antal bildskärmar vid verksam-
hetens arbetsplatser. Lösningen kan användas i kombi-
nation med larmsändare utan display. En möjlighet är 
också att personal som inte är utrustade med larmsöka-
re eller larmsändare ska få larm vid akuta situationer. 

8. Integration med brandlarm –        
anslutning till vaktbolag och polis
Ett EkoTek-system kan också integreras med en bygg-
nads brandlarm så att displayerna visar att larm gått 
och var en brandsituation uppstått. Möjlighet finns 
också att skapa anslutningar så att det vid ett larmtill-
bud skickas meddelanden till vaktbolag och polis.

9. Support 24 timmar om dygnet – 
årets alla dagar
Lots Security har en egen serviceorganisation med 
jourverksamhet 24 timmar om dygnet, året om. Det gör 
det extra tryggt att välja våra säkerhetslösningar och att 
samarbeta med våra säkerhetspartners. 



Hub- Hjärtat i systemet
En Hub (nätväxel) är hjärtat i ett EkoTek-system. Larmsökare och larmsändare står i för-
bindelse med batteridrivna repeaters som via trådlös länk kommunicerar med Hubben 
som är försedd med display för larmvisning. EkoTeks hub är också en webserver vilket 
ytterligare förenklar installation och konfiguration av systemet. Via en PC och webbläsa-
ren sker uppkopplingen till Hubben för att exempelvis skräddarsy den information som 
ska visas på larmsökarnas displayer. I hubben lagras all larmstatistik.

Repeaters 
Med batteridriva repeaters utplacerade på lämpliga platser i en byggnad får man larm- 
och radiotäckning överallt där det ska finnas möjlighet att skicka och ta emot larm. Via 
repeatern skickas meddelande till och från Hubben. Varje repeater har en unik identitet 
i det trådlösa nätverket vilket gör att systemet direkt känner av positionen för den som 
larmat.

Larmsökare – med display
EkoTeks pager är försedd med display och kan sända och ta emot textmeddelanden i två 
riktningar. Möjlighet finns också att spara meddelanden. All information visas i klartext 
och det är enkelt att manövrera mellan lättanvända funktioner och menybilder. Larmsö-
karen kan fås med ”rycklarm”.

Larmsändare – utan display
EkoTeks Call Fob är en lite enklare typ av larmsändare med tvåvägskommunikation med 
anropsfunktion via en larmknapp. I vissa miljöer kan den bästa larmlösningen vara att 
personalen utrustas med Call Fobs och där larmvisning och position för den som larmar 
visas via centralt placerade och lättlästa takdisplayer. Lots Security med säkerhetspart-
ners hjälper till att föreslå och installera sådana behovsanpassade lösningar.

NetAlert larminformation
NetAlert är en  universell programvara som kan överföra all larminformation till datorer 
som ligger i ett nätverk. Genom en liten programvara som finns installerad på alla de da-
torer som berörs kommer de att visa larmmeddelanden i klartext på varje dator. NetAlert 
kan hantera olika protokoll från olika larmsystem som ex brandlarm, utrymningslarm 
mm. System kan även visa kartor mm.

Systemuppbyggnad

Repeater & positionsgivare

Ethernet

Larmsökare

Larmsändare Hub

Solcells driven repiter

Repiter med fast larmknapp



LOTS Security AB 
 Box 5069   
141 05 Huddinge

www.lotsab.se 
info@lotsab.se

Besöksadress: Jägerhornsväg 8  
141 75 Kungens Kurva.

Växel 08-711 22 11    
Telefax 08-711 57 38 
 Org.nummer 556726-2224

Välkommen till Lots Security AB!

Jag heter Gunnar Ranebäck och är marknadschef på LOTS Security AB.

Det är jag som grundade företaget 1984 och är stolt över att kunna säga att vi vuxit stabilt sedan 
dess. 
Vi är numera ett av de marknadsledande företagen 
inom personsäkerhet och passersystem och har 
kunder både inom privat och offentlig sektor. De 
största kunderna är stat, kommun och landsting 
samt transport- och logistikföretag. 

Som kund kan du känna dig trygg hos oss. 
Vi har pålitliga system som genomgår kontinuer-
liga kontroller för att motsvara de högsta kvalitets-
kraven. Vårt breda nät av samarbetspartners och 
återförsäljare runt om i landet garanterar  
geografisk närhet till kunderna. Eftersom vi 
också har en egen serviceorganisation med  
jourverksamhet är LOTS Security ett tryggt val 
för dig som söker en professionell leverantör av 
säkerhetslösningar. 

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Kundanpassade personlarm 

 • Larmprogramvara

 • Passagesystem

 • Ronderingssystem

 • Positionerigssystem

Vi ser fram emot att få höra om era behov för att 
därefter presentera vårt erbjudande för er.  
Välkommen till LOTS Security - leverantör av 
säkerhet! 

Med bästa hälsningar,

Gunnar Ranebäck 

Marknadschef

LOTS Security AB


