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Piccolo larmväska - 4
Piccoloväskan gör att det är enkelt för er som har behov av tillfälligt 
larm om ni ska flytta er verksamheten eller ni bygger om och renove-
rar era lokaler
Det är en låg investeringskostnad
Ni är igång på nolltid.
Ni får en flexibel lösning för:
•	 Personlarm	
•	 Trygghetslarm
•	 Patientlarm
•	 Larm	för	gruppboende
•	 Assistanslarm
•	 Personsökning
•	 Brandvarningssystem

Varför 
Att ha en bärbar larmväska med möjlighet att förse den med olika givare 
och sensorer innebär att du enkelt kan flytta med din verksamhet till nya 
eller tillfälliga lokaler. Väskan är försedd med ett laddningsbart batteri som 
underhållsladdas kontinuerligt, vid strömavbrott så drivs hela anläggning-
en normalt i en vecka  

Funktioner
För dig som har behov av en mobil eller tillfällig lösning för att kunna 
påkalla hjälp eller skicka meddelanden/larm automatiskt eller manuellt till 
din kollega, och det ska vara säkert, snabbt och enkelt.
Varje väska hanterar att skicka 4 olika meddelanden. Till varje meddelande 
kan du ansluta 4 olika givare eller detektorer
 Texten som ska skickas till fickmottagarna bestämmer du själv.
Larmväskan ska kompletteras med olika givare eller detektorer samt de 
antal fickmottagare som tar emot meddelanden i klartext som ni behöver.
Det är enkelt att komplettera med ytterligare en väska om ni behöver kom-
plettera med flera givare Larmväskan är liten till sitt format 330 x 280 x 120 
mm. tillverkad i svart plast och stötsäker. 
Väska ansluts till närmaste el-uttag 
Alla givare, detektorer eller sändare är trådlösa och drivs med batterier 
som räcker i flera år.
Funktionerna finns klar från början, det tar 15 minuter att utbilda er perso-
nal.

Kan det bli enklare?
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Personsökare / Fickmottagare

Larmgivare / Detektor


