
En unik innovation inom larm och meddelandehantering. 
Butler - det smarta larmet som är enkelt och lätt att hantera och installera!  

Butler
– lösningen för att kalla på hjälp
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BUTLER -  Den trådlösa larmförmedlaren 

Det mesta som är genialt är enkelt.  BUTLER är genial i sin enkelhet och i sin funktion. 
En trådlös lösning som är lätt att bygga ut efter behov.

Användningsområde:
• Kallelsesignalsystem
• Personlarmsystem
• Bråklarm

Bild: bärbar larmknapp

 Kundnytta - kalla på hjälp 
Skulle vi mäta vad man får i kundnytta per krona så 
skulle BUTLER komma högst upp på tio i topplistan.

Uppmärksamhet eller hjälp,  behöver vi alla på:

• Vårdcentraler

• Kliniker

• Tandläkarmottagningar

• Butiker

•  Grannsamverkan mellan småbutiker

•  Verkstaden

•  Skolor

•  Köpcentrum

Bild: Fast monterad  larmknapp

Kundnytta - få information

• Koppla till en magnetkontakt - som larmar när någon  
 öppnar den obevakade dörren.
• Koppla till en  dörrklocka - om någon ringer på  
 dörren, syns och hörs det i alla kommunikationsmoduler.  
• Du kan öppna dörren via kommunikationsmodulen.
• Koppla till en IR-detektor - för larm när någon rör   
 sig i det bevakade området.

Installation
Butlersystemet är mycket enkelt att installera och pro-
gramera. Programmering sker via de 4 knapparna på 
fronten. Inga mjukvaror eller dator behövs.

Anslut 12 VDC via en nätadapter och kommunikations-
modulen är igång. Konfigurering av nätverket sker 
automatiskt.

Storlek 94x137x26 mm           
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Så här fungera ett Butlersystem

Butler
En anläggning kan bestå av en eller flera kommunika-
tionsmoduler (noder) och trådlösa larmknappar.
Varje nod fungerar som mottagare av meddelanden samt 
som repeater. Den  har en intern larmknapp som vid 
aktivering skickar ett färdigskrivet meddelande, exem-
pelvis  ”Stora Entrén” 

Display
Butler har en display som visar meddelande i klartext 
med max 16 tecken. Den har en akustisk signal som kan 
kopplas bort beroende på vad det är för meddelandetext.

In och utgångar
Det finns ingång för en extern givare samt en reläutgång 
som har  växlande funktion, för t.ex. en siren.

Meshnätverk
Butler är ett meshat nätverk i sin nätstruktur. 
Varje kommunikationsmodul är en nod i nätverket. Varje 
nod har kontakt med en eller flera noder i nätverket som 
konfigureras automatiskt utan att någon tekniker är 
inblandad.

Om en nod  går sönder så hittar systemet själv en ny väg 
att kommunicera vilket ger en hög grad av redundans, 
(funktionssäkerhet)
Normal räckvidd mellan noderna är 50-100 meter och är 
det för dålig räckvidd på grund av tjocka väggar etc så är 
det bara att sätta upp en till nod  som repeater.

Trådlös larmknapp
Larmknappen knyts till en nod men radiosignalen tas 
emot på den nod som är närmast. Det finns ingen be-
gränsning av antal noder eller antal trådlösa larmknap-
par i ett system.

Den bärbara larmknappen kan programmeras att larma 
antingen med 1 tryck eller med 3 tryck. Man väljer funk-
tion efter vad den ska användas till. 

Den trådlösa larmknappen finns i flera utföranden bl.a 
som fast monterad på vägg, eller som bärbar trådlös 
larmknapp.
Larmknappen har ett inbyggt knappcells-batteri som har 
en livslängd på ca 1 år. Batteriet byter du enkelt själv. 

Principskiss meshnätverk
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Leverantör

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. Arbetsmil-
jölagstiftningens föreskrifter om ”ensamarbete” 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 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 
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 influ-
enser 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, kommunikation och ledningssystem. Ett krav som även 
efterfrågas av våra kunder.


