
For a safer and smarter world

Idag är det självklart att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga vistas i 
 publika lokaler såväl som på arbetsplatser. 
Därför rekommenderar både Boverket och 
Arbetsmiljöverket tvåvägs kommunikation vid 
utrymningsplatser, som kan säkerställa att den 
nödställde snabbt kommer i kontakt med en 
larmmottagare. 

Många av dagens förbindelser baseras på 
 föråldrad teknik, och behöver därför ersättas 
med en lösning som kopplas upp via 4G-nätet.
Säker utrymningsplats från AddSecure är 
en komplett lösning med uppkoppling via 
4G som kan användas för att följa Boverkets 
och Arbetsmiljöverkets allmänna råd kring 
frångänglighet, BBR 5:336.

Fördelar:
• Digital trådlös kommunikation via  

4G nätet
• Oberoende av fasta anslutningar förutom 

ström
•  Övervakas varje dygn
•  Ett komplett kit med larmsändare, 

talpanel och skylt
• �Lätt�att�installera�och�konfigurera
•  SIM kort förinstallerat vid leverans
• Övervaka din förbindelse med AddView
• Batteribackup säkerställer drift vid 

strömavbrott

Säker utrymningsplats
AddSecure Säker utrymningsplats är lösningen för dig som 
behöver tvåvägstal för säker och pålitlig nödkommunikation vid 
utrymningsplatsen. En komplett lösning som enkelt kopplas upp  
via 4G-nätet. 
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Utrymningsplats
för rörelsehindrade

Tryck              och invänta svar
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Så funkar det
Fastighetsägaren installerar en talpanel i 
utrymningsplatsen/brandcellen och ansluter 
den till en larmsändare, Edge VS5051. För 
att uppfylla de allmänna råden måste varje 
brandcell vara oberoende. Larmsändaren 
är utrustad med batteribackup så att den 
fungerar även om strömmen har gått i 
fastigheten. 

Vid händelse av brand eller annan fara, trycker 
personen som behöver hjälp in knappen 
vid talpanelen. När knappen varit intryckt i 
10 sekunder, kopplar larmsändaren upp ett 
samtal till vald mottagare. Vi rekommenderar 
att man kopplar upp samtalet till godkänd 
larmcentral, till exempel SOS Alarm.

Larmsändare Edge VS5051
Mobilnät: 4G/3G/2G
Matningsspänning: 10,5 till 28V DC 
Batteri: 7,2V NiMH, 3000mAh (laddningsbart)
Kapsling i stål
Storlek (LxBxD): 150x170x51mm
Vikt: 1,2 kg

Lösning
Genom att installera en Edge larmsändare 
 tillsammans med en talpanel kan trådlös 
 digital tvåvägskommunikation etableras till 
den larmcentral eller räddningstjänst som du 
väljer. Kommunikationen är framtidssäker då 
den kommunicerar över 4G nätet. 

AddSecure övervakar förbindelsen minst varje 
dygn och skickar anropet vidare till larm-
centralen, samt ställer ut larm om förbindelsen 
går förlorad. Med hjälp av AddView kan du 
även kombinera denna tjänst med dina övriga 
larm från AddSecure. 

När ett samtal kommer in till larmcentralen 
svarar en operatör inom några sekunder. 
Samtidigt som operatören svarar, kopplas 
samtalet även upp till ytterligare en operatör 
som direkt tar kontakt med räddningstjänst, 
ambulans och polis. 

Medan operatören som svarat pratar med 
personen som är i nödläge, pratar den andra 
operatören med räddningstjänsten för att de 
ska rycka ut så fort som möjligt samt får all 
tillgänglig information innan de kommer fram 
till platsen. 

Med denna lösning får den nödställda 
personen hjälp så fort som möjligt. 


