
Piccolo är ett helt trådlöst larmsystem med många praktiska och funktionella  
funktioner.

Piccolo bygger på högt ställda kvalitetskrav och är utvecklat för grupp och  
äldreboenden. 
Piccolo löser många problem på ett enkelt sätt! 

Piccolo
Trådlöst trygghetslarm
för gruppboenden och andra boendeformer. 
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Piccolo -Trådlöst trygghetslarm
Ett komplett system

Ett trådlöst trygghetslarm för olika typer av grupp och vårdboenden.
Personalen som i dag arbetar på äldreboende har en svår sits där man åt ena sidan måste ta hänsyn 
till att den boendes integritet inte kränks, man får inte begränsa rörelsefriheten, och man får inte låsa 
eller stänga in gamla utan de ska ha full frihet. Å andra sidan har personalen ansvar för att den bo-
ende inte försvinner eller skadar sig på grund av olika typer personliga förutsättningar.

Hjälper personalen 

Piccolo är det trådlösa 
trygghetslarmet som 
hjälper personalen att 
vara på flera platser 
samtidigt.
Genom att Piccolo är 
trådlöst är larmet enkelt 
att installera och även att 
bygga ut. Varje enhet har 
sin egen intelligens så 
det behövs ingen cen-
tralutrustning som ger 
onödiga installations- 
och underhållskostnader.

Förvarnar innan något händer
Piccolo trygghetslarm har många olika typer 
av givare som automatiskt ger larm när den 
boende passerar dörrar eller rör sig på rummet, 
trycker på en knapp etc. Detta ger en förvarning 
och personalen hinner agera innan något hinner 
hända. 
På en del boenden är det personalen som an-
vänder Piccolosystemet när de behöver hjälp 
av sina kollegor, detta på ett enkelt och mycket 
kostnadseffektivt sätt. 

Funktioner anpassade för mindre  
avdelningar
Alla vårdboenden har sina behov och krav.  
Piccolo är ett trygghetslarm som är utvecklat för 
mindre grupper och avdelningar, och alla typer 
av fördyrande funktioner som ger möjlighet till 
tal med den boende, automatiska tidsstyrningar 
mm är borttagna. 
Med Piccolo trygghetslarm finns talmöjlighet 
mellan personal samt att ta emot telefonsamtal 
internt och externt. 
Dessa funktioner får du om du använder vår 
nya larmmobil.    

Trygghetslarmet ni kan hyra

Små vårdboenden använder knappt 5-10 % av 
funktionerna i ett normalt standard trygghets-
larmsystem i dag, och kostnaderna satt i relation 
till varje vårdplats blir därför mycket höga.
Med Piccolo trygghetslarm blir kost-
naderna relevanta i förhållande till 
behov och krav på trygghetslarmet. 
Vartefter som det uppstår behov 
av nya funktioner är det enkelt att 
bygga ut systemet.
Genom att LOTS Security AB även 
erbjuder ett hyresalternativ för 
Piccolo Trygghetslarm är det 
enkelt att fördela kostnaderna 
månadsvis.  Inga pengar behö-
ver alltså avsättas till investe-
ringar. 
Service 

LOTS Security AB har en egen serviceverkstad 
och alla komponenter som är trasig ersätts via vårt 
utbytessystem, ”stafettservice”.
Stafettservice

Stafettservice är en servicefunktion som ser till 
att du som användare alltid har tillgång till en 
fungerande trygghetslarm. Som användare får 
du tillgång till hela enheter som garanterar dig en 
fungerande larmenhet via vår stafettservice.
Garantier

Alla komponenter förutom batterier har 24 måna-
ders garanti.
Hyr ni utrustningen förlängs garantin till 36 mån-
der.
Partner

Runt om i Sverige har vi sammarbete med lokala 
installatörer. 
Kontakta vår säljavdelning så berättar vi var vår 
närmsta partner finns. 

08-711 22 11
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Så här fungerar Piccolo!
Piccolo är marknadens mest kompetenta  tråd-
löst patientsignalsystem som är utvecklat för 
små vårdboenden och används framförallt inom 
äldrevården.
Larmmottagningen sker med små och lätta per-
sonsökare, fasta vägg och tak displayer och på 
bärbara telefoner.  

Funktioner & möjligheter.
Piccolosystemet hanterar de flesta funktioner 
som vanliga trådbundna kallelsesignalsystem 
som exempel:
• Anropssignal
• Närvaro indikering
• Nödanrop
• Assistanssignal
• Bråk/överfallslarm
• Övervakning & kontroll av rumsenheter.
• Vårdavdelningar, dag och nattfunktion.
• Fri alfanumerisk textsättning. 
 

Piccolo -trådlöst larmsystem
Rumsapparater

Utbyggnadsmöjligheter
Piccolosystemet är mycket flexibelt och lätt att in-
stallera. Ingen kabeldragning. Rumsenheten kan 
drivas med ett batteri som räcker i ca 2 år. 
Alla batterier är övervakade och rumsapparaten 
larmar när batteriet börjar bli dåligt. Alla typer 
av externa larm och anropsapparater kan anslu-
tas via tråd eller trådlöst via radio. 

Integrera och övervaka.
Piccolosystemet har färdiga gränssnitt mot Dect-
telefoner, (trådlösa bärbara telefoner) Brandlarm, 
andra kallelsesystem som kan hantera protokoll 
som ESPA 444 eller TAP.
Genom vår loggerfunktion kan alla larm och 
händelser loggas på en dator. 

Vill du veta mer om vårt piccolosystem, kontakta vår 
säljavdelning så berättar vi om Piccolo trygghetslarm.

08-711 22 11

Radiomottagare

Rörelsevakt. P-RV2

Dörrvakt P-DV2  

Brandvarnare

Armbandslarm

Larmknapp, clips eller halsband

Anropsapparat

Fast larmknapp

NÖDLARM

www.lotsab.se 34-11091

Fast larmknapp IP 67

SIGNAL

VattenlarmLarm, dubbeltryck

Larmknapp, Halsband

Ensamarbetarlarm

Larm i klartext till personsökare 
eller till fasta displayer, trådlöst.

Minimal installation = enkelt och 
funktionellt.



  LOTS Security AB
  

  www.lotsab.se
  info@lotsab.se

  Adress: Jägerhornsväg 8 
  141 75 Kungens Kurva

  Växel 08 - 711 22 11   
  Telefax 08 - 711 57 38
  Org.nummer 556726 - 2224

Välkommen till Lots Security AB!

Jag heter Gunnar Ranebäck och är marknadschef på LOTS Security AB.

Det är jag som grundade företaget 1984 och är stolt över att kunna säga att vi vuxit stabilt sedan dess. 
Vi är numera ett av de marknadsledande företagen inom personsäkerhet och passersystem och har 
kunder både inom privat och offentlig sektor. De 
största kunderna är stat, kommun och landsting 
samt transport- och logistikföretag. 

Som kund kan du känna dig trygg hos oss. 
Vi har pålitliga system som genomgår kontinuer-
liga kontroller för att motsvara de högsta kvalitets-
kraven. Vårt breda nät av samarbetspartners och 
återförsäljare runt om i landet garanterar  
geografisk närhet till kunderna. Eftersom vi 
också har en egen serviceorganisation med  
jourverksamhet är LOTS Security ett tryggt val 
för dig som söker en professionell leverantör av 
säkerhetslösningar. 

Vi kan hjälpa dig med följande:
 • Kundanpassade personlarm 
 • Larmprogramvara
 • Passagesystem
 • Ronderingssystem
 • Positioneringssystem

Vi ser fram emot att få höra om era behov för att 
därefter presentera vårt erbjudande för er.  
Välkommen till LOTS Security - leverantör av 
säkerhet! 

Med bästa hälsningar,

Gunnar Ranebäck 

Marknadschef

LOTS Security AB


