
Personlarmet Inovonics använder sig av en avacerad radioteknik, som innebär en bättre och 
säkrare överföring av radiosignalen. Tillsammans med de bärbara textmottagarna  får  ni ett 
komplett personlarmsystem med humana insatstider, för en trygg och säker åtgärd vid situa-
tioner där hot och våld förekommer.    

Personlarm - Inovonics
– ett  trådlöst Personlarmsystem



Inovonics - ett trådlöst personlarmsystem

Trygga arbetsmiljöer skapar trygga medarbetare

Inovonics är en familj med olika trådlösa, bärbara och fasta larmknappar samt  
olika typer av mottagare. Inovonicsfamiljen  har ett bra urval av små och funk-
tionella, bärbara och fasta larmknappar, samt fasta och bärbara textmottagare.  
Vid ett larm  på en larmknapp får dina kollegor omedelbart reda på att du har 
larmat och behöver hjälp. 
Dina kollegor får informationen direkt i sin larmsökare, bordsdisplayen eller i 
takdisplayen som visar i klartext med ljud eller ljudlöst.
- LOTS trådlösa personlarm gör det lite tryggare i stökiga miljöer.    

Bärbara larmknappar
Inovonics trådlösa bärbara larmknappar har ett 
unikt radioprotokoll som gör att tekniken får myck-
et bra räckvidd i de flesta miljöer. 

Fasta larmknappar
I sortimentet finns det några olika typer av larmknap-
par, för fast montering på vägg eller bord. Det finns 
också en fäste för möjlighet till att konvertera en  bär-
bara larmsändare, typ EE1233 till fast montering. 

 Längre räckvidden

Inovonics EchoStream TM teknologi gör att systemet 
får en extrem lång räckvidd, upptill 1000 meter i öppen 
terräng. (fri sikt). Om inte detta är tillräckligt finns även 

repeaterar som gör att man kan täcka in 
en stor kontorsbyggnad eller fabrik där 
radiosignalen normalt har svår att fung-
era. Repeterarna behöver endast 12-
24VDC/VAC matning för att fungera, 
flera repeterar kan jobba tillsammans i 
samma system för att göra installatio-
nen och dess räckvidd optimal.

Trådlösa textmottagare
Genom att ansluta LOTS person-
sökarsystem till en Inovonics mot-
tagare kan ni ta emot larm från de 
bärbara larmsändarna var ni än 
befinner er i byggnaden. Inom några 
sekunder når meddelandet direkt till 
samtliga som bär en personsökare. 
Genom att larmmeddelandet är i 
klartext vet du vem som behöver 
hjälp inom några sekunder efter 
någon tryckt på personlarmet.

Blixtljus

Inovonics radioHub

Dörrvakt   

Radiomodul 
för exten givare

Fast larmknapp

Fast Hjälpknapp IP 67

Takdisplay

Svampknapp  IP 67

Fickmottagare

Mottagare för bord

Relästyrning

Bärbart larm med fallarms funktion

Bastupaket  IP 67

Bärbart larm armband + halsband 

Bärbart larm clips

Repeater  

Inbrottslarm/larmcentral

Rörelsevakt   



Inovonics - ett trådlöst  personlarmsystem

Inovonics RadioHub 4 kanaler 
Radiohuben levereras 
med intern eller extern 
antenn  beroende på stor-
lek på lokalen

Vår radiohub består av 
en personsökarsändare  med fyra kanaler som är fritt 
programmerbara med fritext. Det finns en extra ingång 
på framsidan via en modulärkontakt för anslutning av 
ytterligare extern utrustning. Radiohuben samman-
kopplas med radiomottagare från Inovonics för deras 
olika radiosändare. 
Varje radiohub hanterar 4 olika textmedelande. 

EE-1223 S/D Bråklarmsknapp 
Inovonics Bråklarmsknapp finns med 

singel  eller dubbelknappsfunktion 
för aktivering. Den är vattentät. 
Bärs runt  halsen, i clips  eller som 
armbandssändare.

Med sin kompakta design är  den 
idealisk för att kalla på hjälp i 

nödsituationer där behov av positio-
nering inte behövs.  
Bråklarmsknappen kan bäras i våta miljöer. Halsband 
och bältesklämma ingår för enkel konvertering. Den 
väger mindre än 40 gram

Hjälpknapp Robust - Inovonics
Hjälpknapp Robust  är en ro-
bust väggfast larmknapp i poly-
kabonatplast  som är lämplig för 
publika miljöer. Med en tryckt 
informtiontext på knappen in-
formeras besökare och personal 
vad som händer när man tryck-
er på knappen. Den används i 

publika miljörer, bl.a bad och bastu anläggningar som 
nödlarmknapp. Knappen har IP 67 klassning. 

Svampknappen RÖD Inovonics
Svampknapp Röd  som  i sin utform-
ning signalerar att användas i nöd. 
Med en tilläggskylt informeras 
besökare och personal vad som 
händer när man trycker på den.  
Den används i publika miljörer, 
bl.a bad och bastuanläggningar 
som nödlarmknapp.  
Knappen har IP 67 klassning. 

EE-1233S/D Bråklarmsknapp 
Inovonics EE-1233 S/D är en bråk-
larmknapp med en robustare 
design. Knappen finns med singel  
eller dubbelknappsfunktion för 
aktivering. Bärs som halsband eller  
monterad på bord eller vägg för fast 
positionssignalering. 

EE-4216MR Radiomottagare
Inovonics  mottagare 
med reläutgångar,  pro-
grammerbar och överva-
kad. Den här mottagaren 
innehåller relä för varje 
utgång, vilket möjlig-
gör anslutning till 3dje 
partsutrustning. En LED  
indikerar om någon sän-
dare har låg batterinivå vid sändning.

EE-1235 S/D Bråklarmsknapp

Inovonics EE-1235 S/D är en bråklarmknapp 
med en robustare design. Knappen 
finns med singel  eller dubbelknapps 
funktion för aktivering. 

Knappen är  försedd med ett bältes-
clips. Den är en robust larmknapp 
med design för att förhindra falska 
larm. Dubbelknappsfunktion  mins-

kar risken för felaktiga (falska)larm. 

MD10 Bråklarmknapp 
Inovonics MD 10 är en Man Down bråk-
larmsknapp. 
Den används inom säkerhets-, bevak-
nings- och ensamarbete.  Man Down-
funktionen( ramlat eller ligger ned) 
har ett antal valbara funktioner. Dessa 
inkluderar val av  tid innan enheten går 
i larm och varningstid för larm - den tid 
enheten anger för användaren att en larmsignal kom-
mer att skickas automatiskt. Varningstid indikeras med 
vibrationer  .



Leverantör
Växel 08 - 711 22 111 
Jägerhornsväg 8 
141 75 Kungens Kurva 
 

Välkommen till LOTS Security

Vi är ett oberoende leverantörsföretag av larm och kommunikations-
system och vårt fokus ligger på tekniska lösningar inom vård och 
omsorg. Vi kombinerar bra service med bra produkter. Arbetsmiljölag-
stiftningens föreskrifter om ”ensamarbete” och ”våld och hot i arbets-
miljö” 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 samar-
bete med återförsäljare och partners som levererar lösningar över hela 
Sverige.

Vår affärsidé är att levererar larm och kommunikationslösningar som är 
optimerad för kundens behov och framförallt bidra till en ökad trygg-
het på arbetsplatser runt om i landet. 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 influen-
ser från andra delar av världen oss till godo och med deras stora till-
verkningsvolymer 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, kommunikation och ledningssystem. Ett krav som även 
efterfrågas av våra kunder.

www.lotsab.se
info@lotsab.se


