
BESKRIVNING AV S5-TOUCH VILLAPAKETET 

Larmet innehåller en rad smarta funktioner, däribland en inbyggd läsare för nyckelbricka för kodfri 

användning och sms-meddelande när barnen kommer hem, stilren touch-knappsats för enkel 

användning och möjlighet att namnge upp till nio zoner. Larmet är det perfekta valet för dig som vill 

ha största möjliga flexibilitet och funktion och samtidigt en hög säkerhetsnivå. Larmet bygger på 

konceptet med grannsamverkan, vilket innebär att om olyckan skulle vara framme så larmas 

omgående du och fyra personer du själv valt ut. Därmed behöver du inte vänta på att en väktare ska 

anlända, utan ditt eget grannsamverkansnätverk kan snabbt undersöka saken och eventuellt larma 

de rätta myndigheterna. 

  

MYCKET MER ÄN ETT INBROTTSLARM 

Ett larmsystem från SikkertHjem är mycket mer än ett inbrottslarm. Det är ett komplett larmsystem 

som kan larma vid en rad händelser, t.ex. brand och översvämning, och som kan meddela när barnen 

eller städhjälpen kommer och går. 

  

INGET ABONNEMANG OCH INGA AVGIFTER  

Larmsystemet från SikkertHjem är ett så kallat GSM-larmsystem, vilket innebär att det kommunicerar 

på det mobila telenätverket, precis som din mobiltelefon. Det enda som behövs för att systemet ska 

fungera är ett SIM-kort, t.ex. ett kontantkort eller ett SikkertHjem SMS-kort. Vi har därför inga 

löpande abonnemang eller avgifter. 

  

ENKEL OCH SNABB INSTALLATION 

När du mottar ditt larmpaket är alla detektorer, fjärrkontroller o.s.v. redan inprogrammerade i 

larmpanelen och därmed färdiga att använda från första stund. Om du har valt att bygga ut ditt 

larmsystem med extra tillbehör så kodas detta också in både enkelt och snabbt. Alla tillbehör kopplas 

trådlöst till larmsystemet via automatisk inlärning. 

  

STILREN DESIGN  

Alla enheter i larmsystemet kommer i ett stilrent, modernt och diskret utförande, så att du enkelt 

kan installera larmsystemet i din bostad utan att behöva kompromissa med din heminredning. 

  

TA EMOT LARM VIA SMS ELLER TELEFONSAMTAL* – DU VÄLJER SJÄLV   

Du kan knappa in upp till fem larmmottagare i systemet. Dig själv som ägare och upp till fyra andra 

mottagare som du själv väljer. Dessutom kan du för varje mottagare välja om larmet ska komma via 

SMS eller via telefonsamtal*. Vid SMS-larm får mottagaren ett textmeddelande på sin mobiltelefon 

med information om tidpunkt för larmet och vilken typ av larm det är fråga om, t.ex. inbrott, brand, 

översvämning, nödrop o.s.v. Då du själv kan namnge larmsystemets detektorer och enheter kan du 

ta emot detaljerad information om var i bostaden larmet har gått igång. T.ex. "Röklarm i köket" eller 

"Rörelsedetektor i vardagsrummet". Det går att anpassa texten på upp till nio enheter. Resterande 



anslutna enheter får automatiskt namn med texten Zon 10, Zon 11 o.s.v. Vid samtalslarm rings 

mottagaren upp på sin fasta telefon eller på sin mobiltelefon. Om samtalet besvaras kan mottagaren 

höra vad som pågår i bostaden genom larmpanelens mikrofon. Mottagaren har nu möjlighet att 

stänga av larmet eller skicka larmet vidare till nästa mottagare. *Samtalslarm kräver ett SIM-kort 

med samtalsfunktionen aktiverad. SikkertHjem SMS-kort stöder inte denna funktion. 

  

LARMSÄKERHET BÅDE NÄR DU ÄR BORTA OCH HEMMA  

Larmsystemet gör det möjligt att larma bostaden både när du är borta och när du är hemma, t.ex. på 

natten. Du bestämmer själv vilka delar av bostaden som larmas när du sätter larmet på "Hemläge". 

  

MÅNGA OCH FLEXIBLA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER 

Använd larmsystemet på det sätt som passar dig bäst. Du kan använda G5-larmet via vår gratis app 

till iPhone®- och Android™-smartphones, SMS, fjärrkontroller, nyckelbrickor eller en extern trådlös 

knappsats. 

  

BYGG UT LARMSYSTEMET (NÄSTAN) HUR MYCKET DU VILL   

Larmsystemet klarar av så mycket som 50 trådlösa detektorer och enheter, 50 nyckelbrickor och 10 

fjärrkontroller. Till detta kommer ett obegränsat antal inomhus- och utomhussirener. Systemet kan 

byggas ut med en lång rad olika detektorer och enheter, däribland röklarm, vibrationsdetektorer, 

översvämningsdetektorer och mycket annat. 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR VILLAPAKETET S5-TOUCH LARMSYSTEM 

Språk: Svenska, Norska, Danska och Engelska. 

Knappsats: Ja, Touch-knappsats. 

Siren: Ja, inbyggd siren: 85 dB. 

Max. antal larmmottagare: 5, ägaren + 4 andra självvalda mottagare. 

Strömförsörjning: 230 V/12 V 500 mA strömförsörjning samt 2 st. 800 mA laddningsbara inbyggda 

backup-litiumbatterier. 

Batterilivstid (upp till) : Backup-batteritid: cirka 5 timmar. 

Kommunikationsteknik: 2G GSM (mobilt nätverk). 

GSM-frekvens: Quadband 850/900/1800/1900 MHz. 

Sändningsräckvidd (upp till): 80 m. utomhus/20 m. inomhus (räckvidden kan utökas med en 

signalförstärkare). 

Sändningsfrekvens: 433 MHz (+/- 75 KHz)  

Driftstemperatur: -10°C ~ +40°C  



Luftfuktighet (upp till): 80 % relativ luftfuktighet. 

Strömförbrukning: standby: <110mA / Alarm: <340mA. 

Mått H:130 mm. x B: 187 mm. x D: 25 mm. 

Max. antal anslutna trådlösa enheter: 50 st. 

Max. antal fjärrkontroller: 10 st. 

Max. antal nyckelbrickor: 50 st. 

Statusindikator (på- eller frånslagen) : Ja, upplysta ikoner på alarmpanelens front. 

GSM-indikator: Ja, upplysta ikoner på larmpanelens front. 

Kan användas via SMS: Ja.  

Kan användas via telefonuppringning: Ja, fas telefon och mobil (kräver SIM-kort som stöder tal). 

Kan användas via app: Ja, iPhone® och Android™-telefoner. 


