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K L Ö S 
Kommunalt Larm och Övervakningssystem 

(passar även annan verksamhet) 

Brandlarm 
Inbrottslarm 
Överfalls/Bråklarm 

Tekniska larm 
Driftlarm 
Trygghetslarm 
 
Skickas via: 

Eget stadsnät (IP) 
Rakel 
Radio 
Telefonledning 
GSM/GPRS 
Multicom 

 
 
 

Totallösning för larminsamling 
och hantering av larm och  

möjlighet till direkt utalarmering 
av egen Räddningstjänst samt 
andra instanser 

    Nyheter 2015 
Gränssnitt från K L Ö S  till räddningstjänstens utalar-

meringssystem. Ni behöver inte byta utalarmeringssys-
tem bara för att ni vill komma igång ta emot era egna 

larm. 

 
Provlarm, man kan från larmsändaren sätta ett objekt i 

service via ett integrerat kodlås. Fördelen är att central-

systemet inte behöver bemannas, vilket spar resurser. 
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Larmsändare för fasta objekt  
(funktionerna nedan kan skilja beroende på  

fabrikat på larmsändaren) 
• Övervaka slutningar/brytningar, värden, nivåer, m.m. 
• Kan överföra larm via IP, tele, GSM och eller Rakel 

• Övervaka alla dina enheter fjärrmässigt (både att  
enheterna fungerar och aktuell larmstatus) 
• Åtkomst till enheterna via IP (för omprogrammering, 

styrning eller funktionskontroll) 
• Styrbara utgångar som reagerar automatiskt eller på 

kommando 
•Schemalägg, prioritera och villkorsstyr dina larmsänd-

ningar 

 
Larmsändare för individer 

•GSM baserade sändare för ensamarbeteslarm 
•Radiosändare för ensamarbeteslarm 

•Trygghetslarm 
 

Vidareförmedling av larm till slutmottagare 

Med lösningen får ni en fullständig kontroll över alla händelser från larmpunkt till 
slutmottagare. Allting loggas i systemet och det finns stora möjligheter att 

komplettera eller förändra systemet så att det fungerar optimalt efter era förut-
sättningar. Olika typer av larmsändare kan integreras i systemet, då larmmotta-
garen ger stöd för de flesta typer av larmsystem. De olika delarna är också gjorda 

för att kunna “smälta in” i andra miljöer som enskilda delar eller som komplement 
till befintlig utrustning. Systemet fungerar fullt ut även i Rakel. 
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Koppling mot 

passagesystem 

Larmsändare med  

integrerat kodlås för 

att sätta den i service 



Larmmottagare 

Ger er möjlighet att samla ihop larm från de flesta olika 
typer av larmsändare som finns på den nordiska mark-

naden. 
• Hantera larm som skickas via Rakel, Tele, GSM eller 
IP 

• Kan hantera upp till åtta inkommande telefonlinjer 
samtidigt 

• Kan användas för att upprätta talförbindelse med 
nödställd (t.ex. Hisslarm) via speciellt talkort 
• Logga larm direkt på loggprinter och/eller skicka vida-

re för hantering i PC 

 

AlarmViewer -  

PC-program för larmpresentation 

• Samla ihop och presentera larm från olika typer av 

mottagare (RSM-02, SMS-terminaler, RBM-600, m.fl) 
• Mottagning av IP-larm 

• Översätter kodformat till klartext 
• Visar åtgärdsinformation för ett larmande objekt 
• Karta/bild-funktionalitet kopplat till larmhändelsen 

• Varning till ev. operatörer via ljud och/eller bild 
• Information som visas på skärmen kan anpassas efter 

användarens olika behov och önskemål 
• Går att köra i nätverk som server/klient 
• Indikera olika larmprioritet med hjälp av färgschema 

• Sätt objekt i serviceläge under valbar tid under tiden 
arbete pågår på ett objekt (enbart loggning av larm) 

• Alivetest-funktion för att övervaka att dina larmsända-
re fungerar 

Nimbus Alarm Server -  

PC-program för larmdistribution 
• Nimbus importerar larm från AlarmViewer (i klartext) 

och skickar vidare valfri info till olika slutmottagare. 
• Vilka händelser som skickas (och till vem) sorteras 
automatiskt baserat på olika villkor 

Exempel på mottagartyper    Exempel på villkor 
• Räddningstjänsten   • Veckodag 

• Annan larmcentral  • Dagtyp (helgdag) 
• Rakelterminaler   • Tid på dygnet  
• SMS     • Larmprioritet 

• Personsökare    • Larmtyp   
• e-post      

• fax      
• websida  
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KLÖS kan starta marknadens alla  

utalarmeringssystem 
Under 2014 har vi utifrån kundönskemål  

utvecklat och driftsatt  ett gränssnitt mellan K L Ö S och andra fabrikat än vårt egna 
utalarmeringssystem. 
Eftersom vi använder ett standardiserat protokoll med Rakel som bärare finns nu en 

säkert och effektivt sätt att ansluta sig mot marknadens alla  
utalarmeringssystem som använder Rakel som reservväg  

 
Med vårt utalarmeringssystem  Amsys 2020 RR får man ännu fler möjlighe-

ter 
Systemet ger oanade möjligheter i Rakelnätet. 
Med Amsys 2020 RR riskerar man inte att Rakel och utalarmeringsystemet blir två 

”öar”. Utvecklat med Rakelfokus redan sedan 2003, vilket ger helt otroliga möjlighe-
ter. Mer än 1000 system sålda World-Wide. 

Systemet är moduluppbyggt så att det enkelt går att bygga ut med fler funktioner. 
 
 

Förutom alla grundläggande funktioner  
Kan man via Rakel eller GSM,  

• Själv starta stationslarm  
• Skicka ett SDS/SMS till systemet och  
få det skickat som ett personsökningsmeddelande 

• Öppna en port eller styra annan reläfunktion 
• Systemstatusfråga och få svar till egen enhet 

• Prata ut på högtalarsystemet på stationen 
+ mycket annat som kanske inte ens är påtänkt men som kan utföras med hjälp av  
detta unika system. 
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Det viktigaste är kanske att K L Ö S ger en snabb 

återbetalning och en uppsnabbad larmhantering. 


