
MY Kallelsesignal
– ett enkelt och trådlöst kallelsesignalsystem. 

My – ett enkelt och trådlöst kallelsesignalsystem. My är utvecklat för mindre 
kliniker, mottagningar, vårdenheter, receptioner etc.
My består av en familj med olika trådlösa larmapparater samt olika typer av 
mottagare.
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MY  består av en familj med olika trådlösa anropsapparater samt olika typer 
av mottagare. My-familjen har ett litet urval av små, trådlösa larmknappar som 
möjliggör att påkalla hjälp trådlöst.

Kollegorna får informationen om behovet av hjälp, direkt i en textmottagare, 
bordsdisplay eller i en takdisplay som visar med en siffra eller i klartext.  
- MY gör det lite enklare!

MY, - ett trådlöst  kallelsesignalsystem. 

Lösningar för reception, uppvak etc.  
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Repeater

Bord/väggknapp

Armbandsändare

Armbandsändare med 
fall-larm

Larmknapp Svampen  

Personsökare 
visar i siffror

Personsökare 
visar i klartext

Bordssökare 
visar i klartext

Hjälpknapp 
Robust

Anropsapparat

Rörelsevakt

Dörrvakt med vippbrytare 
eller nyckelförbikopplare

Larmknapp med  
dragkontakt

Tak och väggdisplay

MY kallelselarm består av olika typer anropsapparater för 
fast montage på vägg, bord eller som larmklockor för att 
bäras på armen. Det som är utmärker systemet är att det 
bygger på en trådlös radioteknik som heter ”Pocsag”och 
är mycket kostnadseffektivt.

Systemet är uppbyggt runt en 10 mW radiosändare som 
drivs av ett knappcellsbatteri som räcker i mer än ett år 
vid 20 tryck om dagen.

Har du inte tummen mitt i handen så byter du batteriet 
själv med en vanlig Philpsmejesel om du bara följer den 
svenska manualen som ingår i leveransen.

Som mottagare av signalen finns några  olika lösningar 
att välja på. Den lilla numeriska sökaren som visar med-

delandet med siffror. Du kan också få meddelande i klar-

text, i den bärbara personsökaren, alternativ i en bords-

display eller i en takdisplay, som du kan läsa på långt 
avstånd. Texthöjden är ca 12 cm.

För toaletter eller duschutrymmen 
har vi vår anropsapparat med drag-

kontakt. Detta innebär att man kan 
larma även om personen ligger på 
golvet eller sitter i rullstol. 

Det ingår två olika ”vakter” i MY fa-

miljen. En rörelsevakt som är flyttbar 
och larmar automatiskt när någon 
rör sig i dess bevakningsområde. 
En dörrvakt som larmar automatisk 
när den bevakade dörren öppnas. 
Till och frånkoppling av bevakning-

en görs via en manöverknapp på 
utsidan av dörren.

Alla enheter talar om när det är dags 
att byta batteri.

Skulle inte räckvidden på radio-

täckningen räcka till kan man enkelt 
komplettera med en eller flera  
repeatrar. Alla enheter är program-

merade och konfigurerade vid 
leverans.



MY, - ett trådlöst kallelsesignalsystem.

MY Robust 
MY Robust, är en trådlös larmsändare för 
montering på vägg  i tuffa miljöer där det 
finns vatten, eller i publika miljöer.  
Mått: 95 x 95 x 35 mm. 

My Armbandslarm 
My ”Armbandslarm ” ingår i  

My familjen och finns med eller utan  
fallarmsteknologi. My armbandslarm kan 
skicka olika textmeddelanden. 
Du kan manuellt logga på och ur funk-

tionen med fallsensorn.  Fallsensorn kan 
justeras i 5 olika känslighetsnivåer. Mått: 47 

x 41 x 15 mm (utan armband).  Vikt: ca 37 gram 
med batteri.

MY Dragkontakt  
MY dragkontakt, för att kunna påkalla hjälp.  
Levereras med 2m dragsnöre. En ”Led” samt en 
akustisk signal indikerar att en signal är skickad. 

Mått: 120x75x30 mm. 

Bord /vägg/ clips knapp JD 170 

Bord och väggknapp JD-170 uppfyller IP 67 
klassning och är tillverkad i ett robust 
utförande. Fungerar utmärk att sitta i våta 
utrymmen . Mått: 47 x 41 x 15 mm. Vikt: ca 
23 gram med batteri.

Personsökare P3 Hanled
Personsökare att bära runt handleden 
eller ett litet clips. 
Displayen är ljusstark, lättläst och enkel 
att hantera . Hanterar både Numersik 
och alfanumerisk sökning

XX (B) x XX (D) mVikt: ca 40 g. 

MY Rörelsevakt 
My ”Rörelsevakt ” Rörelsevakten skickar 
automatiskt larm när någon rör sig i  bevak-

ningsområdet. Mått: 165 x 78 x 155 mm. 

Personsökare GA 29Q 
GA 29  är laddningsbar alfanumerisk 
personsökare med extra stor display. 
Personsökaren är IP67 klassad. Den 
är lämplig till lite större anläggningar 
eller om man vill ha meddelande i 

klartext. Personsökaren är robust och 
stryktålig Mått: 79.7 x 52.7 x 24 mm. Vikt: ca 89 g.

Textmottagare TP-161  
Textmottagaren TP 161 tar 
emot textmeddelande i klar-

text. Textmottagare kan place-

ras på hylla eller bord och kan 
enkelt flyttas vid behov. Mått: 
183 x 114 x 100 mm. 

MY Dörrvakt 
My ”Dörrvakt” finns i två olika versioner. In 
och urkoppling av kontroll av dörren sker 
via vippströmbrytare eller nyckelströmbry-

tare. Mått: 95 x 95 x 35 mm.

MY Rumsapparat  
MY rumsapparat är en trådlös 
sändare för montering på vägg. 

Möjlighet att ansluta päronkontakt 
Mått: 90 x 90 x 40 mm. 

Repeater RP 100 
Repeatern förlänger – utökar räckvidden 
på radiosignalen från samtliga My-famil-
jens sändare.  Enheten Drivs av en 5V 
adapter för vanligt El-uttag. 
Mått: 53 x 79 x 20mm. 

Takdisplay LED 10

Trådlös Led Display. 
En eller två - radig med 10 tecken per linje med rullande 
text. Teckenstorleken är ca 12 cm vid 1 rads visning. 
Den har mycket god läsbarhet på långa avstånd. 
Displayen kan fås med reläutgång, för exempelvis styra 
en siren. Enheten matas via 230 VAC.  
Mått : 710 x 160 x 70 mm.

MY Knapp - röd 
MY Robust, är en trådlös larmsändare för 
montering på vägg  i tuffa miljöer där det 
finns vatten, eller i publika miljöer.  
   Mått: 95 x 95 x 35 mm. 

MY-Svampknapp 
MY svampknapp svamptrycke som har 
diametern 94 mm. Knappen tål att var i en 
“tuff miljö” och uppfyller IP 67. 

Själva bottenden  är 85 x 85 x 101 (bxdxh)mm



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

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.

www.lotsab.se
info@lotsab.se


