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Larm för olika behov

Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbe-
hoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, 
mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage, fristående förråd eller 
annan fast egendom. Paketen bygger på larmkomponenter som 
klarar högt ställda krav. Produkterna är utvecklade och tillverkade 
i Europa enligt europeiska normer och riktlinjer. Produkterna an-
vänds av professionella larminstallatörer och har en konstruktion 
som möter högt ställda krav. Du kan därför känna dig trygg att ditt 
larm fungerar när du behöver det och att det håller en hög kvalitet.  

Fyra storlekar passar alla 
Vi har fyra grundpaket i olika storlekar, för olika objekt, samtliga 
kan i efterhand kompletteras med tillbehör, trådlösa som trådbund-
na. Larmpaketen levereras med en svensk installationsinstruktion .  

Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Våra paket skickar en gång per vecka driftstatus till dig så att du 
kan se bland annat signalstyrka, batteristatus med mera. När back-
upbatteriet behöver bytas ut så skickar larmet ett SMS till dig. 

App och webtjänst
Till våra larmpaket finns en app för Android 
och iOS, den är förnärvarande kostnadsfri 
och kan även användas i en vanlig weblä-
sare. Detta gör det möjligt att både fjärrö-
vervaka ditt larmsystem samt aktivera det 
på distans.
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Maximerad säkerhet
Samtliga våra system kommunicerar via SMS och paketen har inbyggt stöd 
för trådlösa sensorer. Dessa använder 868 MHz för kommunikation och har en 
säkerhet som inte går att jämföra med billigare 433 MHz lösningar. Varje trådlös 
sensor i systemet kontrolleras var sjunde minut och har en avancerad konstruk-
tion framtagen för dagligt bruk.

Sköt ditt larm själv, tjäna pengar
Om du vill kan du koppla ditt larm till en larmcentral, väljer du att själv hantera 
dina larm så finns det pengar att tjäna. Ett larm knutet till en larmcentral kostar 
dig normalt 250-300 kr per månad, med andra ord 3 000 - 3 500 kr per år. Om 
man räknar med att ett larm har en teknisk livslängd på 10 år så är det en rätt 
stor utgift. Fördelen med vårt larm är att du inte är bunden till en larmcentral, 
du kan välja till det om du vill. Det innebär att du är fri att välja vilken lösning 
som för stunden passar dig bäst. 
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SMALL (2) -vårt minsta paket
Vårt minsta paket består av en rörelsedetektor med 
inbyggd GSM och möjlighet att bygga ut med trådlösa 
och trådbundna sensorer, den informerar dig omedel-
bart via SMS och telefonsamtal när någon obehörig rör 
sig framför sensorn. Systemet består en IR-detektor 
(PIR) med inbyggd GSM-modul och backupbatteri. 
Enheten har inbyggd antenn.

När enheten är aktiverad skyddar den ditt objekt 24 
timmar om dygnet och kontaktar dig vid intrång. Ge-
nom inbyggd mikrofon kan du lyssna av vad som hän-
der i lokalen vid inbrott. Enheten ansluts till ett vanligt 
eluttag vid elavbrott kommer den att skicka SMS.  

Larmpaket SMALL (2) innehåller:
· Rörelsedetektor m. inbyggd GSM · Nätaggregat

Larmpaket MEDIUM innehåller:
· Larmcentral med dubbla SIM-kort 
· Trådlös rörelsedetektor
· Trådlös magnetkontakt
· 12 V batteri 7,2 Ah

· Robust larmskåp i plåt
· Inomhussiren trådlös
· Trådlös knappsänare
· Temperatursensor

MEDIUM -nästa storlek ger mer
Larmcentral med inbyggd GSM med trådlösa sensorer 
och dubbla SIM-kortsplatser. I paketet ingår en trådlös 
rörelsedetektor och en magnetkontakt. Larmpaketet 
levereras med trådlös inomhussiren och slås av och 
på via telefon, via en app eller med den medföljande 
knappsändaren. Temperaturövervakning med möjlighet 
att begära aktuell temperatur via SMS. Larmcentralen 
är inmonterad i en robust metallkapsling och har in-
byggt 12 V backupbatteri som skickar SMS om ordinarie 
strömförsörjning slås ut. Robust plåtkapsling och rejält 
backupbatteri ingår. 
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LARGE med larm och temperatur
Larmcentral med inbyggd GSM (med dubbla SIM-kortsplat-
ser) och trådlös kommunikation med sensorer. I larmpaketet 
ingår en trådlös rörelsedetektor och en trådlös magnetkon-
takt samt en trådlös siren. Larmcentralen monteras på väg-
gen med två skruvar och är inrymd i en robust metallkaps-
ling med ett kraftigt inbyggt 12 V backupbatteri. 
 
Vid strömavbrott skickas SMS, dessutom finns en medföl-
jande temperatursensor som kan användas som tempera-
turslarm. Larmpaketet slås av och på via telefon, app eller 
den medföljande trådlösa manöverpanelen. 

Larmpaket LARGE innehåller:
· GSM-Larmcentral med 1-2 SIM
· Trådlös rörelsedetektor
· Trådlös magnetkontakt
· 12 V batteri 7,2 Ah

· Robust larmskåp i plåt
· Inomhussiren
· Larmpanel
· Temperatursensor

XL -larm med extra allt
Larmcentralen kommunicerar via en inbyggd GSM-enhet 
och har dubbla SIM-kortsplatser för ökad säkerhet. Enhe-
ten har stöd för trådlös kommunikation med sensorer, tolv 
ingångar för trådbundna sensorer och fyra utgångar för att 
styra valfria funktioner. En trådlös siren, två trådlösa rörelse-
detektorer, två trådlösa rökdetektorer, en trådlös manöver-
panel och två trådlösa magnetkontakter ingår i paketet. 

Du monterar enkelt den robusta larmcentralen på väggen. 
Larmet har 12 V backupbatteri och larmet skickar SMS vid 
strömavbrott. Till larmet levereras en temperatursensor. Du 
kan programmera en övre och en undre temperaturgräns, 
du får då ett larm via sms om dessa temperaturvärden pas-
seras. Larmpaketet levereras med inomhussiren och det 
slås av och på via telefon, app eller manöverpanelen.

Larmpaket XLARGE innehåller:
· Larmcentral gör GSM
· 2 st trådlösa rörelsedetektorer
· 2 st trådlösa magnetkontakter
· 2 st trådlösa rökdetektorer
· 12 V batteri 7,2 Ah

· Robust larmskåp i plåt
· Inomhussiren
· Larmpanel trådlös
· Temperatursensor


