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Kunskap och teknik som skapar
trygghet som inte bara är en känsla.
Personlarm • Kallelsesignalsystem • Ensamarbetarlarm • GPS/GSM-larm • Skollarm
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Vi har en lösning för varje behov!

Trygghet och säkerhet på arbetsplatsen
Personlarm • Kallelsesignalsystem • Ensamarbetarlarm • GPS/GSM-larm • Skollarm

Vi ökar tryggheten och säkerheten på er arbetsplats
LOTS Security levererar larm och kommunikationssystem till kommuner, regioner och privata aktörer. Det har vi gjort i snart 40 år, vilket givit
oss stort kunnande och många nöjda kunder.
• Person-, överfalls- och ensamarbetarlarm
• Vård och omsorg, konkurrenskraftiga trygghets- och kallelsesignalsystem
• Trygg och Säker Simhall och hjälpknappar i butik.
LOTS Security är en oberoende leverantör av larm och kommunikationssystem. Vi väljer det som är bäst för kunden. Vi har skapat ett nätverk av
omsorgsfullt valda återförsäljare och partners som levererar våra lösningar över hela Sverige. Du får en lokal kontaktperson som du alltid kan
vända dig till, även när larmet är installerat och är i drift.
Som användare av våra lösningar har ni alltid tillgång till personlig support och utbildning. Kontakta oss för ett samtal om just era behov, tillsammans kan vi skapa en systemlösning som passar just er verksamhet.
Vi hjälper er förstås även med råd och stöd om ni har några funderingar,
stort som smått.
Välkommen att titta in till oss på LOTS Security!

Kontakta oss för ett samtal om just era behov, tillsammans kan vi skapa en systemlösning som passar
just er verksamhet. Vi hjälper er förstås även med råd
och stöd om ni har några funderingar, stort som smått
gällande personlarm och kallelsesignalsystem.

Kontakta oss gärna för mer information. 08-711 22 11 | www.lotsab.se
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EkoTek-familjen

Personlarm EkoTek
EkoTek är ett trådlöst positionerat personlarm med två larmnivåer, Assistans och Akut. Det är särskilt utvecklat för
yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld.
Ett bra personlarm ska vara enkel att använda, personalen ska med en enkel knapptryckning kunna aktivera larmet.
EkoTek ger exakt position på den som larmar och ger snabba insatstider av kollegor. Akutlarmet kan också kopplas
till vald larmcentral.
Personal ska ha ett personlarm för att kunna kalla på hjälp direkt när det behövs och informera resterande personal
som finns i verksamheten, detta ger snabba insatstider!
EkoTek är trådlöst vilket innebär att installationen inte stör verksamheten nämnvärt.

Nyckelfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exakt positionering av den som larmar för snabba hjälpinsatser.
Ingen kabeldragning krävs för att installera systemet, trådlöst.
Larmenheterna har möjlighet till separata knappar för assistans och akutlarm som också kan kopplas till
larmcentral.
Larmsökare med larmfunktion och larmmottagare i samma enhet.
De bärbara enheterna bekräftar både att larm skickas iväg och att larmet levererats till mottagarna.
Enkelt att kundanpassa.
Bärbara enheter med fallarm, rycklina, inaktivitetslarm och förbjudna områden.
Enheterna som är fullt övervakade skickar varningar om fel och låg batterinivå automatiskt.
EkoTek har inga löpande licens eller abonnemangsavgifter.
Kan enkelt kombineras med EkoCare för vård och omsorg, EkoMS för larmhantering och grafisk presentation
(bla. kartvy) och EkoSecure för larm inom större områden.
Över 400 installationer runt om i Sverige.
Socialförvaltningar, olika typer av stödboenden, bibliotek, psykiatri och simhall.
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EkoTek-familjen

EkoCare
Vårt patientlarmsystem EkoCare erbjuder ett flexibelt och pålitligt patientlarm. Systemet är helt trådlöst och drivs av
batterier som håller i 16–24 månader.
Den väggmonterade anropsapparaten har larmknappar för olika larmnivåer (anrop, assistans och akutlarm) och med
möjlighet att ansluta päronkontakt och andra externa larmgivare. Till systemet finns även anropsapparater med
dragsnöre som kan användas på toaletter och i badrum samt indikeringslampor med ljud för montering utanför
rummen som anger rummets larmstatus med olika färger.
I EkoCare ingår de bärbara larmsökarna för personal samt små bärbara larmknappar för patient/brukare, alla bärbara
larm positionerar personen som larmar på rumsnivå.
Samtliga fasta enheter i systemet är även positioner för att exakt kunna ange var en person med bärbart larm befinner
sig vid larm.
Den snabba och enkla installationen innebär ytterst liten påverkan på verksamhetens dagliga arbete med stängda
avdelningar orsakade av långdragna installationsarbeten.

Nyckelfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen kabeldragning krävs vid installation av systemet, trådlös teknik.
Exakt positionering av den som larmar för snabba hjälpinsatser.
Integrerat positionerade personlarm för personal.
Integrerat vandrarlarm.
Både fasta och bärbara larmenheter.
Rörelse- och dörrvakter och externa larmgivare kan enkelt anslutas till systemet.
Larmsökare med larmfunktion och larmmottagare i samma enhet.
Möjlighet att styra vissa larm till grupper/avdelningar, enkelt att kundanpassa.
Enheterna som är fullt övervakade skickar varningar om fel och låg batterinivå automatiskt.
EkoCare har inga löpande licenser eller abonnemangsavgifter.
Kan enkelt kombineras med EkoTek för personlarm, EkoMS för larmhantering och grafisk presentation
(bl.a. kartvy) och EkoSecure för larm inom större områden.

Kontakta oss gärna för mer information. 08-711 22 11 | www.lotsab.se
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EkoTek-familjen

EkoMS
EkoMS är EkoTek-familjens överordnade system för larmhantering i realtid och alla delar kan samlas i ett enkelt
gränssnitt för larmhantering.
EkoMS samlar in alla larmhändelser och visar denna information på ett tydligt och enkelt sätt både i text och grafik.
EkoMS har även stöd för att visa larm i realtid via grafiska ritningar och larm visas då direkt exakt på den plats larmet
aktiverats. Larm kan även skickas i ert lokala nätverk och visas då som en Pop-Up på de datorer som ska ta emot och
hantera larmen.
EkoMS kan även skapa användaranpassade rapporter baserade på historik.

Nyckelfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EkoMS Kartstöd.
EkoMS Live Alarm Boards.
EkoMS-meddelande.
Larmhantering i realtid ger god översikt av era larm och händelser i 		
systemet.
Web-baserat, kan enkelt nås och administreras i ert nätverk.
Exporterbara rapporter.
Aktivitetsloggar och historik.
Anpassningsbara menyer och data visas enligt era preferenser.
Pop-Up information om aktiva larm i dataskärmar.
Aktiva pekskärmar för larmhantering kan sättas upp på strategiska platser inom lokalerna.
Kombineras med EkoTek för personlarm, EkoCare patientlarm och EkoSecure för larm inom större områden.
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EkoTek-familjen

EkoSecure
EkoSecure är utformat för ensamarbete med positionsangivelse för snabba insatser vid incidenter. Det täcker in stora
områden både inom- och utomhus och är lämplig i t.ex. industri, lager och hamnar.
Personalen bär en larmsökare med möjlighet att både skicka och ta emot larm i klartext vilket ökar säkerheten och
möjligheten till snabba insatser.
Larmsökaren har en inbyggd kraftig ljudsignal för att snabbt kunna lokalisera den person som larmat. Vid larm visas
position samtidigt som larmsökaren som larmat börjar ljuda kraftigt för att snabbt kunna lokalisera den som behöver
hjälp. EkoSecure-repeatern har räckvidd på ca 60-70 m vilket innebär att systemet kan täcka större områden med ett
begränsat antal repeterar.
EkoSecure finns även med EX-klassade larmsökare för användning vid ensamarbete i miljöer där det finns
explosionsrisk.

Nyckelfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Täcker stora områden både inom- och utomhus.
Fast matningsspänning med batteribackup till repeatrar för lång räckvidd.
Larmsökaren har en akustisk signal för lokalisering av person som larmat.
Integrerat automatiskt larm i förbjudet område.
Både fasta- och bärbara larmenheter.
Fallarm och rycklina om enheten skulle tappas.
Inaktivitetslarm.
Larmsökare med larmfunktion och larmmottagare i samma enhet.
Enheterna som är fullt övervakade skickar varningar om fel och låg batterinivå automatiskt.
Larm kan även kopplas upp mot larmcentral för extern åtgärd vid larm.
EX-klassad larmsökare i miljöer med explosionsrisk. ATEX, EX II 1G Ex ia IIC T3 Ga (-10˚C ≤Ta≤˚ +55˚C).
Inga abonnemang eller licensavgifter.
Kombineras med EkoTek för personlarm, EkoCare patientlarm och EkoMS för larmhantering och grafisk
presentation (bla. kartvy).

Kontakta oss gärna för mer information. 08-711 22 11 | www.lotsab.se
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EkoTek-familjen

Skollarm med säker kommunikation, i-Message
Med vår systemlösning för skollarm i-Message skapas en trygg och säker arbetsmiljö där all personal har möjlighet
att snabbt och säkert kommunicera med kollegor, skolledning och elever. Kommunikationen är övervakad, krypterad
och kan följas upp i efterhand. Meddelanden med text, ljud och bild kan skickas både internt i systemet mellan
mobilerna och ut och in via SMS och e-post.
Det är enkelt att anpassa för att skapa olika grupper och fasta meddelandemallar för de behov som finns inom
respektive verksamhet, t.ex. ”lockdown”, utrymning, inrymning av lokalerna. i-Message kan även integreras med
andra system som finns i skolan såsom passersystem, brandlarm och CCTV.
Telefonapplikationen i-Message @ppear fungerar lika bra i Android som i iOS och hela systemet kan även
administreras via web-gränssnitt.
All data är krypterad och skyddad i en molnapplikation som finns internt i verksamheten i den egna servermiljön.
Ingen data lagras i molnapplikationer som är utanför ägarens kontroll.

Nyckelfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Övervakad larmplattform med full loggning av historik.
Säker och krypterad kommunikation mellan enheterna.
Massmeddelanden till elever SMS/e-post.
Kan styra in- och utrymning.
Kan integreras med positionerade personlarm.
Kan integreras med brandlarm.
Kan integreras med passersystem.
Kan integreras med kamerasystem.
Kundspecifika knappar i appen kan styra förutbestämda funktioner.
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Person- & trygghetslarm

Inovonics person- & trygghetslarm
Inovonics bärbara personlarmsystem är till för dig som har behov av ett bärbart, trådlöst larmsystem i din verksamhet. Vid larm får du reda på vem som larmar men inte vart personen befinner sig.
Har du behov att veta vart personen befinner sig, titta närmare på vårt EkoTek system som visar position och vem
som larmar på rumsnivå. Inovonics består av radiomottagare, bärbara handsändare samt fasta sändare för anslutning
till fast monterade larmknappar.
Radiomottagare med utgångar som kan kopplas till andra system som displaysystem, bärbara textmottagare och
andra säkerhetssystem.
Kollegorna får informationen om behovet av hjälp, direkt i en textmottagare, bords- eller takdisplayer som visar larminformation med en siffra eller i klartext.
Inovonics trådlösa bärbara larmknappar har unikt radioprotokoll som gör att tekniken får mycket bra räckvidd i de
flesta miljöer. De bärbara larmsändarna finns i flera utföranden bära på arm, sitta i bälte eller monteras under bord.
Tack vare universalsändaren är det möjligt att göra de fasta larmknappar helt trådlösa genom att ansluta dom till den
eller använda vårt speciella bordsfäste.

Nyckelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trådlöst, ingen kabeldragning.
Mycket bra räckvidd.
Enkelt att använda och underhålla.
Larm direkt till personal.
Brett utbud av tillbehör.
Levereras nyckelfärdigt från vår verkstad.
Mycket lite eller ingen installation.
Inga abonnemang eller licensavgifter.

Kontakta oss gärna för mer information. 08-711 22 11 | www.lotsab.se
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Kallelsesignal

MY Kallelsesignal
MY är en familj med olika trådlösa anropsapparater samt olika typer av mottagare.
My-familjen har ett stort urval av små, trådlösa larmknappar, anropsapparater för fast montage på vägg, bord eller
larmklockor som kan bäras på armen 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 vem som behöver hjälp.
Det som utmärker systemet är att det bygger på en trådlös radioteknik som är mycket kostnadseffektivt.
Systemet är uppbyggt runt en 10 mW radiosändare som drivs av ett litet batteri som räcker i mer än ett år vid 10 tryck
om dagen. Personal kan enkelt byta batterier själv vilket minskar kostnaderna för service och underhåll.
– MY gör det lite enklare!

Nyckelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trådlöst, ingen kabeldragning.
Mycket bra räckvidd.
Enkelt att använda och underhålla.
Larm direkt till personal.
Brett utbud av tillbehör.
Levereras nyckelfärdigt från vår verkstad.
Mycket lite eller ingen installation.
Inga abonnemang eller licensavgifter.
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Kallelsesignal

Intercall Touch
InterCall Touch – ett kallelsesignalsystem som gör det möjligt för boende/patienter och vårdpersonal att på ett enkelt
sätt kommunicera med varandra, för att säkerställa att verksamheten fungerar optimalt.
Kallelsesignalsystem hjälper vårdpersonalen att bedöma prioritering av de olika typerna av anrop snabbare och ger
även den boende/patienten en återkoppling om att hjälp är på väg.
Touch är ett brittisk modernt kallelsesignalsystem, som är anpassat för människan och som inrymmer InterCalls
mångåriga erfarenhet och kunnande av tekniska lösningar som fungerar i alla lägen. Kallelsesignalsystemet uppfyller
branschstandard och ansluts via TCP/IP och har som tillval en modern RFID teknik (Radio Frequency Identification).
Integration är nyckeln till kallelsesignalsystemet Touch. Alla produkter har utformats för att kommunicera med
varandra och tredjeparts tekniska lösningar.
Touch är lätt att installera och därför idealisk för installation vid renovering eller nybyggnation av vård och
omsorgsenheter.
Touch erbjuder en kombination av trådbundna och trådlösa larmknappar samt en krypterad molntjänst vilken ger
verksamhetsledningar en snabb och säker åtkomst samt överblick över verksamhetens arbete i realtid.

Nyckelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rumsapparater med display, larmklockor, takdisplay,
touchdisplay och ID-kortläsare.
Anrop, Assistans och Akutlarm.
Kod blå-funktioner.
Enkel installation.
Modernt IP-baserat system.
Kostnadseffektiv.
Demenslarmsfunktioner.
Anpassningsbart efter verksamhetens behov.
Mobilapplikation under utveckling.
Interface mot DECT och andra externa system.
Molntjänst med historik och rapporter

Kontakta oss gärna för mer information. 08-711 22 11 | www.lotsab.se
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Kallelsesignal

NurseCare
NurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner för att underlätta det dagligt samspel mellan boende, vårdpersonal
och verksamhetsledning. NurseCare är ett skalbart kallelselarmsystem som enkelt kan anpassas till varje verksamhetsbehov. NurseCare gör det möjligt för boende att kalla på hjälp. Personalen får överblick samt kontroll över planerade
och oplanerade händelser. Mer tid till att planera själv och inom arbetslaget.
En tydlig överblick ges över dagens planerade göromål och fullfölja det som påbörjats. Personalen får påminnelser
om dagens aktiviteter. Det finns möjligheter att signera dokument och kommunicera med kollegor, och boende via
rumsapparaten direkt till mobilen.
NurseCare’s funktioner är alltid lika moderna eftersom systemet uppdateras kontinuerligt med de allra senaste funktionerna, avsedda att underlätta vård- och omsorgsarbetet.
Installationen av NurseCare kan göras under pågående verksamhet. Det går att integrera med både gamla och nya
vårdsystem samt befintlig utrustning. Varje system anpassas efter varje verksamhetsförutsättningar och behov, från
enkelt till avancerat tack vare sin skalbarhet.

Nyckelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trådlöst.
Flera larmnivåer.
Rörelsevakter.
Dörrlarm.
Överfallslarm.
Positionering.
Mobilapplikation iNurse.
Rapporter/statistik.
Toalettlarm.
Vandrarlarm.
Demensfunktioner.
Lätt att ansluta och integrera mot andra befintliga och externa system.
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Hjälpknappen

Hjälpknappen
Hjälpknappen är ett effektivt trådlöst larmsystem som används som nöd-/trygghetsknapp för att påkalla personalens
uppmärksamhet vid tillbud.
När en besökare eller personal trycker på knappen skickas signaler i klartext till personalens textmottagare om vilken
knapp som aktiverats, t.ex. Stora Bassängen, Bastu Herr.
Snabba insatstider kan rädda liv.
Trygg och Säker Simhall finns i ca. 80 simhallar/badhus runt om i Sverige.
Systemet finns också för utomhusbad.

Nyckelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Räddar liv.
Snabba insatstider.
Används av både besökare och personal.
Tydliga skyltar.
Bastularm.
Larminformation i klartext direkt till personal.
Inomhus- och utomhusbad, gym och idrottshallar.
Trådlöst, enkel installation och lite underhåll.
Inga licenser eller abonnemangskostnader.
Levereras nyckelfärdigt från vår verkstad.

Systemen kräver ingen större installation då allt är trådlöst. Knapparna går på batteri och med medskickad manual
kan personalen enkelt byta batterier själva.

Kontakta oss gärna för mer information. 08-711 22 11 | www.lotsab.se
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Hjälpknappen

Hjälpknappen i butik
Livsmedelsbutiker har en vardag med högt tempo där personalen har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Med de trådlösa hjälpknapparna blir personalen mer effektiv och kan snabbt vara på rätt plats. Knapparna är trådlösa
och kan placeras vid exempelvis Pant, Kassa eller Deli. När en kund trycker på knappen får personalen en signal i
textmottagaren som beskriver i klartext vilken knapp det är som aktiverats.

Nyckelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•

Rätt information direkt till personal.
Ökad servicenivå, nöjdare kunder.
Bättre tillgänglighet för kunderna.
Tyst. Utan publika utrop.
Trådlöst, enkel installation och lite underhåll.
Inga licenser eller abonnemangskostnader.
Levereras nyckelfärdigt från verkstad.

Systemen kräver ingen större installation då allt är trådlöst.
Knapparna går på batteri och med manualens hjälp kan personalen enkelt byta batterier själva.
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GPS/GSM - baserat personlarm

Minifinder
När du jobbar i yrken där det finns risk för hot och våld men inte har en fast arbetsplats eller jobbar i uppsökande
verksamhet är ett GPS/GSM-baserat larm den optimala lösningen. MiniFinders personlarm är utrustad med flera
smarta funktioner som ökar din säkerhet och ger dig möjlighet att larma och få hjälp om en situation uppstår.
MiniFinder erbjuder användarvänliga GPS-lösningar som är enkla att bära och sköta. Larmknappens praktiska design
gör att de kan bäras på flera sätt, exempelvis som armband, i byxfickan eller i ett hänge runt halsen. Oavsett alternativ
bidrar den till ökad trygghet vart du än befinner dig.
Om du blir överfallen eller råkar ut för en annan hotfull situation kan du omedelbart utlösa överfallslarmet med panikknappen. Larmet går automatiskt till förvalda kontaktpersoner som snabbt kan assistera dig vid behov.
För extra säkerhet kan överfallslarmet dessutom kopplas till en larmcentral.

Nykelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Små och lätta att bära
Realtidspositionering med spårning
Larm till kollegor och larmcentral
Samtalsfunktion för medhörning
Geofence
Fallarm
Smart mobilapplikation, MiniFinder Go
Inomhusposionering.

Kontakta oss gärna för mer information. 08-711 22 11 | www.lotsab.se
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LOTS Security AB
LOTS Security AB levererar larm -och kommunikationssystem till kommuner,
regioner och privata aktörer.
Det har vi gjort i snart 40 år, vilket givit oss stort kunnande och många nöjda
kunder.
Fyra affärsområden
Vi erbjuder lösningar och system till i huvudsak följande
affärsområden:
• Person-, överfalls- och ensamarbetarlarm
• Vård och omsorg
• Simhall
• Butik & köpcentrum
• Pålitliga system från de bästa leverantörerna
Genom att samarbeta med de bästa europeiska leverantörerna kan vi
erbjuda lösningar i teknisk framkant som vi anpassar till varje kunds unika
behov. Du får ett pålitligt system som optimeras för er verksamhet.
Oberoende leverantör med noga utvalda partners.
LOTS Security är en oberoende leverantör av larm och kommunikationssystem. Vi väljer det som är bäst för kunden. Vi har skapat ett nätverk av omsorgsfullt valda återförsäljare och partners som levererar lösningar över hela
Sverige.
Du får en lokal kontaktperson som du alltid kan vända dig till, även när larmet
är installerat och är i drift.

LOTS Security AB
Jägerhornsväg 8
141 75 Kungens Kurva
Sid 16

Vi har en lösning för varje behov!

Växel 08-711 22 11
www.lotsab.se
marknad @lotsab.se

