
Trygg och säker simhall
– hjälp och trygghetsknappar för personal och besökare

Hjälpknappen är ett effektivt, lätthanterligt, tråd- och ljudlöst  
larmsystem och används som nöd och trygghetsknapp för att  
påkalla personalens uppmärksamhet vid tillbud.  



Hjälpknappen är en enkel användarvänlig och kostnadseffektiv larmlös-
ning. En avgörande påverkan på hur en oönskad situation avlöper.  

Hjälpknappen – en räddare i nöden

Hjälpknappen är ett effektivt, lätthanterligt, tråd- och 
ljudlöst larmsystem, vars koncept består av en  
monterad alternativt portabel larmknapp, som används 
som nöd-/trygghetsknapp för att påkalla personalens 
uppmärksamhet vid tillbud. När en besökare trycker på 
knappen skickas signaler till personalens fickmottagare, 
med hänvisning om var i simhallens utrymmen den lar-
mande befinner sig. Hjälpknappen ger även personalen 
möjlighet att tillkalla kollegor vid behov av assistans. 

Ingen installation

Hjälpknappen kräver ingen eller en liten installation. 
Det mesta är trådlöst. Systemet leveraras med en cen-
traldel som ansluts till 230VAC-uttag. 

De övriga delarna är batteridrivan och monteras, skru-
vas fast på strategiska platser. Allt är färdigprogram-
merat och  levereras med fickmottagare i ett paket och 
kan omedelbart tas i bruk, vilket gör den både kost-
nadseffektiv och användarvänlig. Hjälpknappen har en 
inbyggd sändare som drivs med standardbatterier och 
som är enkla att byta själv. Batterier ingår.

Miljön

Hjälpknappen som är IP67-klassad, vilket innebär att 
den är både damm- och vattentålig, är anpassad för alla 
olika typer av badmiljöer, från friluftsbad till inom- el-
ler utomhusbad. Den är robust och tål alla olika typer 
av väderlekar. Signalerna har stor räckvidd och det går 
därför att larma personal oavsett om den befinner sig 
inom- eller utomhus.

Bastuknappen

På önskemål från våra kunder har LOTS även kon-
struerat Bastuknappen, en larmknapp som är speciellt 
utvecklad för att motsvara de krav som krävs för monte-
ring av teknik i bastumiljö.

Utförande

Dosa med larmknapp som fästs på vägg tillsammans 
med skylt. Larmknapp på portabel stolpe.

Hjälp och trygghetsknappar

Trådlösa och mobila larmsystem med lång räckvidd



Hjälpknappen hjälper besökare och personal att få snabb hjälp vid till-
bud i simbassäng, bastu, omklädningsrum och gym, vilket resulterar i 
en tryggare, säkrare och trevligare bad- och arbetsmiljö. 

Hjälp och trygghetsknappar

Ibland är sekunderna viktiga

”Ur ren säkerhetssynpunkt vid tillbud, så har larmknapparna 
tillfört en extra trygghet för både personalen och besökarna. 
Personalen känner att de kan agera snabbare än tidigare och den 
här vetskapen och tryggheten har bidragit till att skapa en bra 
arbetsmiljö för oss som arbetar i simhallen.”

Susanne Gryfelt,  
Badansvarig på Kalmar simhall

”Med Hjälp- och Bastuknappen installerad, 
känner personalen numera en stor trygghet 
genom vetskapen om att alla besökare har 
tillgång till en larmknapp, var de än befinner 
sig i anläggningen.”

Helene Lambertsson,  
Chef för Västerviks Simhall

”En optimal lösning att installera i våra befintlig 
anläggningar, som på sikt ska renoveras.” 

John Westling, Säkerhetssamordnare,  
Idrottsförvaltningen Stockholms Stad

”Vi försöker ligga steget före och före-
bygga så långt det går. Hjälpknappen är 
en viktig del av det arbetet. Den hjälper ju 
oss att förebygga allvarligare tillbud och 
det betyder mycket för oss och minskar 
även stress och oro hos våra besökare. Vi 
fick dessutom allt vi ville ha till en låg 
kostnad och vi är jättenöjda.”

Jessica Karlsson - Constantinou,  
Chef för Bro Simhall

”Hjälpknapparna har varit av stor hjälp vid mindre inci-
denter och då besökare velat påkalla personalens  
uppmärksamhet. De ”tjuvanvänds” inte och det är bra! 
Det har varit några tillbud när det varit mycket barn och 
då har vi använt hjälpknappen för att kunna kalla på 
ytterligare hjälp. Vi har även frågat besökarna om vad de 
tycker och de är bara positiva och ser dem som ett hjälpme-
del just för att kunna tillkalla hjälp vid mindre incidenter. 
Vi ser det även som ett hjälpmedel för vår personal, som 
också använder annan radiokommunikation, men det blir 
inte alltid så att de svarar på den, men däremot om söka-
ren påkallar uppmärksamhet, ja då vet de att detta gäller 
en prioriterad incident.”

Michael Carlsson,  
Driftchef, Torvalla Sporthall



Välkommen till LOTS Security
Vi är ett oberoende leverantörsföretag av larm och kommunikationssystem och 
vårt fokus ligger på tekniska lösningar inom vård och omsorg. Vi kombinerar bra 
service med bra produkter. Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om ”ensamar-
bete” och ”våld och hot i arbetsmiljö” ligger som grund för vårt arbete.

Vi har byggt upp vår kompetens och stärkt relationer med tillverkare från olika 
delar av världen och skapat ett starkt och långvarigt samarbete med återförsäljare 
och partners som levererar lösningar över hela Sverige.

Vår affärsidé är att levererar larm och kommunikationslösningar som är optime-
rad för kundens behov och framförallt bidra till en ökad trygghet på arbetsplatser 
runt om i landet och våra kunder finns inom kommun, landsting, stat och privata 
företag. 

Vår styrka som leverantörer av larm och kommunikationssystem är att vi har 
valt att samarbeta med tillverkare främst från Europa som kan leverera optimala 
lösningar från det lilla till det stora behovet och är därmed en kostnadseffektiv 
lösning som uppfyller kundens krav och budget.

Då våra leverantörer har hela världen som arbetsfält kommer influenser från 
andra delar av världen oss till godo och med deras stora tillverkningsvolymer 
säkerställs fortsatt forskning och utveckling.

Våra leverantörer arbetar idag med öppna gränssnitt då deras kunder kräver att 
tekniken ska kunna integreras med andra teknikplattformar inom larm, kommu-
nikation och ledningssystem. Ett krav som även efterfrågas av våra kunder.
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