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LARM
SÄKERT LARM VIA GSM
Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. 
För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på 
distans och checkar av att allt fungerar som det skall, på så sätt 
är din insats minimal. Våra två larmpaket har inbyggd GSM-upp-
koppling  och kan skicka SMS eller ringa vid larm, det ingår även 
en app som är kostnadsfri. Paketen är utvecklade och tillver-
kade i EU och håller ”proffskvalitet”.  

LÅT EN NINJA ELLER P ITBULL HÅLLA KOLL 
Vi har två GSM-larmpaket, Pitbull och Ninja. Pitbull har allt inbyggd i en  
husdjurssäker rörelsedetektor medan Ninja har rad funktioner inrymda 
i en robust slagtålig plåtlåda. Båda paketen byggs ut med valfritt antal 
sensorer, magnetkontakter, brandvarnare, rörelsedetektorer som kopp-
las trådlöst till larmet. 

LÄTT SOM EN PLÄTT ATT  KOMMA IGÅNG 
Vi skickar ut larmet med ett SIM-kort förinstallerat och 
kopplar upp oss mot ditt larm på distans och konfigu-
rerar alla sensorer, sirener och manöverpaneler. När vår 
konfiguration är klar och vi testat att systemet fungerar 
som det skall lämnar vi över ansvaret till dig att mon-
tera alla komponenter i systemet, du behöver bara en 
skruvmejsel, litet fritid och något att stå på för att kunna 
färdigställa systemet.  



WHAT´S APP?
Till våra larmpaket finns en app för Android, iOS 
och en webläsare. Detta gör det möjligt att både 
fjärrövervaka ditt larmsystem samt aktivera det 
på distans. I appen kan du även styra saker som 
värme, el och belysning om du kompletterar med 
ytterligare tillbehör. 

GODKÄNDA KOMPONENTER…
Paketen är utvecklade och tillverkade i Europa enligt europeiska normer och riktlin-
jer. De bygger på larmkomponenter som klarar högt ställda krav och som används av 
professionella larminstallatörer. Vårt Ninja-paket uppfyller Europeiska larmnormer, 
du kan därför känna dig trygg att ditt larm håller en hög kvalitet och att de möter 
kraven.  

…MED HÖGSTA SÄKERHET
Samtliga våra system kommunicerar via SMS, telefonsamtal och GPRS, detta ger en 
trefaldig säkerhet då samtliga ger individuella kommunikationsvägar i mobilnäten.  
Paketen kommunicerar trådlöst med sensorer via en kodad, dubbelriktad förbindel-
se på 868 MHz, ett speciellt anpassat frekvensband för larmkommunikation. Om en 
sensor slutar fungera får du veta det inom sju minuter eftersom varje sensor kontrol-
leras  löpande. Larmpaket Ninja har dessutom dubbla SIM-kort med automatisk 
fail-over vid kommunikationsproblem. 

SKÖT DITT  LARM SJÄLv,  TJÄNA PENGAR
Genom att själv hantera dina larm så finns det pengar att tjäna jämfört med anslut-
ning till larmcentral. Ett larm knutet till en larmcentral kostar dig normalt 3 000-
4 000 kr per år. Eftersom ett larm har en teknisk livslängd på 10 år eller mer blir det 
totalt sett en rätt stor utgift.



PITBULL
Pitbull är en mellanstor atletisk hund med ett öppet 
och tillgängligt temperament. Rasen är ak-
tiv och arbetsvillig och kamplusten hög.

PITBULL vAKTAR NÄR DU ÄR BORTA
Vårt pitbullpaket består av en husdjurssäker rörelse-
detektor inbyggd GSM-uppkoppling som kan byggas 
ut med ytterligare larmsensorer genom vårt rika tillbe-
hörsutbud. Pitbull informerar dig omedelbart via SMS 
och telefonsamtal när någon rör sig framför sensorn 
när larmet är aktivt. Pitbull har inbyggd antenn och 
backupbatteri och simkortet sitter skyddat i enheten.

PITBULL HÅLLER KOLL
När Pitbull är i bevakningsläge skyddar den din egen-
dom 24 timmar om dygnet och kontaktar dig vid in-
trång. Genom inbyggd mikrofon kan du lyssna på vad 
som händer även på distans. Pitbull ansluts till ett vanligt eluttag och 
vid strömavbrott kommer den att skicka SMS då den har backupbat-
teri. Avbrottsinformationen är bra vid längre elavbrott om du har mat i 
frysen eller en vattenledning som kan frysa vintertid tillexempel.

ÖvERvAKA v IA  vÅR APP
Du  kan när som helst logga in appen och sköta ditt larm från mobilen 
eller datorn, du kan även hantera de vanligaste kommandona genom 
enkla SMS. 

BYGG UT D ITT  LARM
Pitbulll hanterar våra trådlösa larmsensorer som magnetkontakter, IR-
detektorer, rökdetektorer, läckagevarnare och sirener. Dessa kan kom-
bineras fritt ur vårt sortiment, upp till 32 stycken trådlösa sensorer kan 
anslutas. 



NINJA
Ninja är japanska för ”dold person”. I mytologi anses Nin-
jan besitta fenomenala och hemliga kunskaper. När du väl 
upptäcker Ninjan är det i allmänhet redan för sent.  

NINJA vAKAR I  DET TYSTA
Ninja är ett robust GSM-larm inbyggt i en plåtkapsling med ett 
stort backupbatteri. Larmet har trådlös kommunikation med 
upp till 32 trådlösa sensorer och kan kompletteras med allt från 
trådlösa magnetkontakter, husdjurssäkra IR-sensorer till läcka-
geavarnare och rökdetektorer. Ett stort backupbatteri (7 Ah) 
håller larmet aktivt även under längre strömavbrott. 

SÄKERT OCH GODKÄNT
Ninjapaktet bygger på ett godkänt larm (EN 50131-1 Grade 3 
Class II) med  inbyggd GMS-uppkoppling. En hög säkerhet nås 

dels genom tre olika uppkopplingsvägar (SMS, samtal och GPRS) dels 
genom dubbla SIM-kort med automatisk överkoppling vid förlorad kon-
takt. Paketet kan byggas ut med externa antenner om du har svag signal 
vid installationsplatsen. Dessutom kan vissa funktioner kopplas till fast 
nätverk. 

LARMA OCH STYR v IA  SMS ELLER APP 
Ninja skickar inbrottslarm via SMS eller samtal, den har även stöd för 
temperaturövervakning med stöd för upp till åtta temperatursensorer. 
Du kan när som helst kontrollera ditt larms status via SMS eller via en 
kostnadsfri app som finns för både iOS, Android och webläsare. 

STYR vÄRME ELLER BELYSNING 
Ninja har fyra utgångar som kan styras via SMS eller app, dessa 
kan användas för att styra tillexempel värme, belysning eller 
liknande (kräver komplettering med reläer). Det finns även ett 
trådlöst reläkort för styrning av värme, bastu eller liknande 
som kan placeras på annan plats eller till och med i en extern 
byggnad. 



TILLBEHÖR
För att få ut det mesta av ett larmsystem krävs robusta, batteridrivna 
tillbehör som kan kombineras på ett smart sätt. På så sätt går det att 
bygga trådlösa larm som går att expandera allt eftersom behoven änd-
ras. Hög kvalitet, bra räckvidd och ett brett urval, det är vad våra tillbe-
hör tillför till våra larmpaket. 

TRÅDLÖSA SENSORER
MAGNETKONTAKT
Trådlös magnetkontakt med inbyggd skaksensor, så att du 
kan få en tidig varning om någon ruskar i en dörr eller bryter 
på en fönsterkarm. Kontakten har också en ingång för en 
trådbunden larmsensor, tillexempel vår fuktvarnare.  

RÖRELSEDETEKTOR
En husdjurssäker rörelsedetektor som klarar husdjur upp till 40 kg. 
Diskret design som smälter väl in i vilket normalt rum som helst. 

RÖKDETEKTOR
Brandvarnare som larmar lokalt med en mycket stark sig-
nal oavsett om ditt larm är aktivt eller inte. Ser ut och fung-
erar som en vanlig brandvarnare men genererar SMS vid larm.

FUKTvARNARE
En läckagevarnare som kopplas till den trådlösa magnet-

kontakten för att skapa ett trådlöst fuktlarm. Installeras bakom kyl/
frys och diskmaskinen tillexempel. 

LÄGG T ILL  D IN FAvORITSENSOR
Med det trådlösa in- och utgångskortet kan du lägga till dina 
egna sensorer, tillexempel från ett befintligt larm. Kortet har fyra 
ingångar  och två utgångar.

TEMPERATURSENSORER
Till larmpaket Ninja finns en rad olika temperatursensorer, för inom-
husbruk, utomhusbruk eller för mätning på rör tillexempel. 



SIRENER
INOMHUSSIREN
En vit, diskret inomhussiren som låter högt och är batteridriven, smälter lätt in 
i miljön men påkallar uppmärksamheten när det behövs.
 

UTOMHUSSIREN
Siren som kan monteras utomhus, vid aktiverat larm syns och 
hörs att inte allt står rätt till. Batteridriven och lätt att montera 
utom räckhåll för obehöriga. 

LARMFÖRBIKOPPLARE
LARMPANEL
Trådlös larmpanel som gör det möjligt att aktivera och deaktivera larmet ge-
nom att knappa in rätt kod. Har även en larmingång för extra larmsensor som 
tillexempel magnetkontakt.

LARMPANEL DELUXE
En trådbunden larmpanel som inte bara är diskret utan även 
informativ. Den svarta eller vita panelen i härdat glas visar 
information som signalstyrka och annan driftsinformation.

KNAPPSÄNDARE FÖR NYCKELRING
Robust trådlös sändare med fyra knappar att sätta på nyckelring, kan styra 
larmet samt tillexempel två utgångar i systemet.

ÖVRIGA TILLBEHÖR
REPEATER
Vill du täcka ett stort hus kan en repeater läggas till för att 
förlänga larmets räckvidd med 30 meter till. 

NÄTvERKSANSLUTNING
LAN-messenger passar Ninja-paketet och kopplar larmet till fasta internet-
förbindelse för att styra och övervaka den vägen men få larmen via SMS.  
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SYMBOLFÖRKLARING

INSTALLATIONSEXEMPEL
Om du är osäker på hur du bäst placerar dina larmsensorer så kontakta oss för 
en kostnadsfri konsultation. På vår hemsida finns installationsexempel för olika 
bostadstyper, nedan ser du ett exempel på utplacering av larmsensorer i en 
normalvilla. Normalt rekommenderar vi att du fokuserar på nedervåningen och 
placerar en rökdetektor samt eventuellt en rörelsedetektor på övervåningen.



JÄMFÖRELSE
Även vårt minsta larm är riktigt kompetent. Du kan jämföra de viktigaste egen-
skaperna i tabellen nedan. 

PITBULL NINJA
Antal trådlösa sensorer 32 st 32 st

Antal SIM-kort 1 st 2 st

Batteribackup 18 tim. 48 tim.

Kapsling Plast Plåt

Räckvidd inomhus 30 m 30 m

Räckvidd fri sikt 150 m 150 m

Temperatursensorer  8 st

Godkänd enligt EN-50131-1  

Kostnadsfri app  

Temperaturområde -10 t. +40°C -25 t. +55°C

Frekvens trådlösa sensorer 868 MHz 868 MHz

LAN-koppling (tillval)  

För mer detaljerade instruktioner och tekniska data se vår hemsida.
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