Larmcentral
Övervakning

Övervakning
—

Med oss som säkerhetsleverantör är både din personal och egendom i trygga händer. Vi
övervakar och skyddar ditt och samhällets intressen dygnet runt. I våra övervakningstjänster
ingår bland annat larmmottagning, bildmottagning och mobila larm.
Larmmottagning
—

Bildmottagning
—

Larmcentralen tar emot inkommande signaler från olika övervakningssystem. Det kan till exempel röra sig om inbrottslarm, brandlarm,
överfallslarm eller driftlarm. All personal har gedigen operatörsutbildning som löpande uppdateras.

När ett larm går ser vi vad som händer, till exempel om rätt person
eller fordon passerar genom dörr, grind eller port. Med intelligent
videoanalys kan kameran också analysera och generera ett larm, till
exempel skicka en väktare för att kontrollera läget.

Inom Larmmottagning erbjuder vi:

Inom Bildmottagning erbjuder vi:

•

Inbrottslarm – fast eller mobil centralenhet för att upptäcka
otillåtna händelser

•

Larmindikering – med övervakning av larm

•

Larmverifiering – för bedömning av larmhändelse

•

Brandlarm – utlöses vid värme, rök och eld

•

Kontroll av behörighet

•

Personhotande larm – med möjlighet till medhörning

•

Teknisk rondering via kameror

•

Till- och frånkopplingskontroll – signalerar om larmet inte är på
som det ska

•

Fjärrstyrning – av bland annat port, grind, bom eller belysning

•

Kommunikationsövervakning mellan objekt och larmcentral
– detta säkerställer att larmet är uppkopplat och aktivt

•

Besöksräknare

•

Automatisk läsning av registreringsskyltar

•

Hisslarm – för övervakning av hissar, med eller utan
talförbindelse

•

Driftlarm – om något händer med driften i fastigheten (övervakning av bland annat temperatur, tryck, fuktighet, strömavbrott
och ventilation)

Larmcentralen
—

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.

Hjärtat i verksamheten
När ditt larm är anslutet till vår larmcentral är du i säkra händer dygnet runt. Våra välutbildade medarbetare och den senaste tekniken skyddar drygt 30 000 larmkunder i Sverige.
Larmcentralen samarbetar med över 200 godkända larminstallatörer över hela landet.
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Mobila larm - Personlarm
—
Ett bärbart personlarm kan med hjälp av GPS och GPRS ange exakt
position. Det finns även möjlighet för operatören att genom medhörning följa händelseförloppet och ha kontakt med den som larmar.
Allt för att kunna göra en bättre bedömning av situationen.
Inom Mobila personlarm erbjuder vi:
•

Personhotande larm med möjlighet till medlyssning – vid till
exempel intrång, rånförsök eller stöld

•

Assistansalarm, till exempel för att förhindra inlåsning i frysrum,
wc eller hiss

•

”Man down” – trygghetslarm för till exempel ensamarbete

Mobila larm - Ankarlarm
—
Med våra väl utvecklade och moderna GPS-tjänster kan vi hjälpa dig
att följa fordon och transporter. Vi kan tala om exakt var ett fordon
eller en last befinner sig och vi kan spåra fordonet om det avviker från
en bestämd rutt.
Inom Mobila ankarlarm erbjuder vi:
•

Ruttkontroll – avvikelse från förutbestämd rutt eller område
(s k geofence).

•

Positionering – visar exakt var ett fordon eller en last befinner sig

•

Spårning – följer enhetens rörelser på karta vid larm

•

Rörelse – larm med position när enhet börjar förflytta sig

Om AVARN Security
—

Kontakta oss
—

Vi är den kompletta säkerhetsaktören för större företag,
organisationer och offentlig sektor. Med äkta engagemang,
kompetens och innovation stärker vi våra kunders trygghet
och konkurrenskraft – alltid. AVARN Security är en del av
Sector Alarm-koncernen och finns på cirka 30 orter. Tack
vare våra 3 500 medarbetare bidrar vi till ett tryggare Sverige.

Telefon
E-post
Webb

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.

010-222 20 00
info@avarn.se
avarn.se
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