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Inkommando från: 
SOS Alarm 
Mobiltelefonapp 
Rakel 

SMS 
Styrdator (Peto) 
Fjärruppkoppling 
Styringångar 
Egna automatlarm 

Utkommando till: 
Rakel 
Personsökning 
SMS 
Styrdator (Peto) 

Styrutgångar 
Personsökning 
Ljud 
Vagnshallsdisplay 
Start understation 
Start navigations-          
utrustning 

Amsys 2020 RR övervakar bland annat: 
att det finns fungerande Rakelmottagning 
att det finns fungerande förbindelse från larmcentral 
fram och backeffekt av personsökarsändaren 

Förutom den grundläggande utalarmeringsfunktionen 

från larmcentral finns många andra sätt att  
styra systemet.  

Via Rakel, sms, mobiltelefonapp bara för att nämna  
några. 

 
Vill ni ex. kunna: 

Starta bastun via mobiltelefonapp 
Aktivera provlarmssändning via ett SMS för enkel 

funktionskontroll av enskilda personsökare 
Skicka ett SDS till utrustningen och få ett SDS till 

svar om aktuell systemstatus 
eller annan i princip valfri logisk funktion, så kan 

ni med största sannolikhet få just den  
funktionen i ert 
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Historien bakom systemet 
Vi vidareutvecklade en redan befintlig produkt nämligen Amsys AIO som  
ursprungligen utvecklats för det Finska ”Rakel”systemet och la till funktioner för 

att med stor marginal bemästra utlarmeringstekniken. 
   

Amsys AIO används inom många olika branscher och innehåller därför ett stort 
antal funktioner och är därigenom framtidssäkert, det breda användningsområdet 

gör att många nya funktioner tillkommer i snabbare takt än vad som normalt är 

fallet med utrustningar som används i snävare tillämpningar. 
 

Via det kraftfulla programmeringsspråket tar vi enkelt fram kundunika funktioner. 
Amsys AIO är elektronikens motsvarighet till den Schweiziska armékniven.  

 
Naturligtvis är systemet godkänt av såväl MSB som SOS Alarm. 

 

Service och support 
Ni erbjuds ett servicekoncept utan tvingande supportkostnader.  

Fjärrdiagnostik/uppgradering finns och systemloggar sparas i systemet. 
 

Oanade möjligheter & framtidssäkerhet 
Tack vare Amsys AIO får man ett riktigt framtidssäkert  

utalarmeringssystem i och med dom nära på obegränsade möjligheterna.   
 

Besök oss på www.amity-systems.se där det finns videosekvenser 

som beskriver mera i detalj hur det fungerar. 
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Om Amity Systems 
Amity Systems är ett företag med lång erfarenhet av larmhantering och radiokom-
munikation. Vi hjälper våra kunder med smarta lösningar som ofta ligger i gränslan-

det mellan larmsystem och trådlös kommunikation.  

Våra system och lösningar anpassas efter användarnas unika behov med  funktion, 
tillgänglighet och säkerhet i fokus. Vi säljer och levererar kompletta system, vilket 

omfattar tjänster som konsultation, utbildning, projektledning, installation, service 
och support. 

 
Amity Systems AB 

Mastgatan 2A, • 692 71 KUMLA 

Tel.  019-555 5075 • Fax.019-555 5076 
www.amity-systems.se • sales@amity-systems.se 
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