
 

 

A 

School-Safe/Rakel)  
Den säkraste larmlösningen för ökad trygghet och 

trivsel i skolan  

Hot om våld ökar i samhället, det är tyvärr en sanning som får allt fler att tänka i banor 

kring sin egen och andras säkerhet. Inte minst i skolans värld är detta aktuellare än  

någonsin. Med School-Safe/R ger man personalen ett effektivt verktyg till ökad trygghet.  

 

Med School-Safe/R trycker man enkelt på en fysisk knapp för att larma alla berörda, larmet 

är tydligt och man vet att det uppmärksammas. 

Amity Systems AB 

Mastgatan 2A 
692 71 KUMLA 

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

 

Egenskaper: 

• Skicka sekundsnabbt  meddelanden till    

  andra  School-Safeenheter på  

  arbetsplatsen 

• Extremt hög säkerhet i och  

  med larmöverföring i Rakel 

• Enkelt att använda, en 

  knapptryckning räcker 

• Profilläge, man kan ange ex.           

  vilken sal man är i så skickas den     

  infon ut med larmet 

• Funktion för ensamarbeteslarm ingår 

• Diskret 

• GPS som option 

• Storlek 92*57*26 mm 

• Vikt 110 gram 

 

 

Diskret och tydligt 

Nu finns det ett diskret 

sätt att påkalla 

uppmärksamhet. Man 

trycker enkelt på en 

fysisk knapp. 

 

I en stressad situation är 

enkelheten viktig, 

 

Personalen bär en 

smidig School-Safe/R- 

enhet på sig. 

När man trycker på 

larmknappen så 

överförs larmet direkt 

till alla School-Safe/R-

enheter som ska ha 

detta. 

Dessa får ett text 

meddelande som t.e.x. 

”Hot om våld, lås in dig 

och dina elever och in-

vänta vidare instruk-

tioner”.  

 

School-Safe/R-enheten 

“pratar” och har olika 

bakgrundsfärg på  

displayen beroende på 

angelägenhetsgrad 

 

Med School-Safe/R får 

man ett kraftfullt  

verktyg som man vet att 

det uppmärksammas när 

det behövs. 

Övriga meddelanden som kan skickas: 
• Pågående slagsmål mellan elever,  

  behöver hjälp 

• Okänd person på skolan, var vaksam 

• Brandlarm, utrym skolan 

• Kom till rektorsexpeditionen 

• Ring hem 

• Kontakta mig 

• Person med besöksförbud anlänt skolan 

• Skadegörelse på skolan 

• Test 

• Faran över 

 (texter kan anpassas efter kund- 

 önskemål) 

 


