
Mobilt Brandlarm 
I Sverige anmäls fler än 23 000 bränder i bostäder till försäkringsbolagen 
varje år. Mer än 6 000 av dessa bränder har blivit så allvarliga att brandkåren 
tillkallats. Med vår unika tjänst Mobilt Brandlarm ligger du steget före vid en 
potentiell katastrof. Med hjälp av vår patenterade brandvarnare får du ett 
SMS och ett samtal från oss redan vid tidig 
rökutveckl i ng. 

Enligt statistik uppstår de flesta bränder när du inte är hemma. Med din nya tjänst har 
du nu tagit ett steg mot en säkrare vardag. Tillsammans kan vi förhindra oönskade 
skador, men framförallt rädda liv. 

ALLT DETTA INGÅR 

,i) 

Larm via SMS vid rökutveckling 

Vid en rökutveckling ger brandvarnaren ifrån sig en kraftig signal 
samtidigt som du får ett SMS. Är du då i närheten kan du snabbt ta 
dig hem och kontrollera läget. Vid behov larmar du brandkåren via 
112. 

Larmcentral som ringer upp dig 

Strax efter att du mottagit SMS ringer vi upp dig. Detta för att 
se till att du nåtts av informationen. Vi försöker också på bästa 
sätt hjälpa dig hantera situationen. 

Kontaktlista med vänner och bekanta 

Går det inte att nå dig börjar vi så snabbt som möjligt ta kontakt via 
den kontaktlista du uppgett. Kontaktlistan kan bestå av 4 personer, 
alla med syfte att ta sig till ditt hem och sen vidta lämpligaste åtgärd 
för att förhindra en katastrof. 

Nyhet- Nu med larm vid låg batterinivå! 

a 
Var tionde bostad i Sverige, mer än 400 000 hushåll, saknar en 
fungerande brandvarnare. Det beror främst på att man glömt byta 
batterier. För att hjälpa dig att byta batteri får du ett sms skickat till 
dig vid låg batterinivå. 

Kom igång på 60 sekunder! 
Det Mobila brandlarmet kräver ingen kabeldragning! Du sätter helt enkelt upp 
brandvarnaren i ett befintligt takfäste eller använder den dubbelhäftande tejpen 
som vi skickar med. 

Brandvarnaren drivs med ett vanligt 9-volts batteri och räcker i upp till 24 
månader. Vi meddelar dig också via SMS när batteriet börjar ta slut. 

Ta bort skydds plasten 
från batteriet. 

Placera enkelt brand- Tryck in test knappen i 
varnaren på er mest 2-3 sekunder så

centrala plats i hemmet sirenen låter.
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Varför Mobilt Brandlarm? 

100 

... personer omkommer 
varje år av bränder 

i bostaden. 

23000 

... bränder i bostäder 
anmäls varje år i 

Sverige till försäkrings
bolag. 

6000 

... av dessa bränder 
är så allvarliga att 

brandkår rycker ut. 

Du får nu SMS, vi ringer 
upp dig för att bekräfta 

att alltfungerar. 

-✓ 

2år 
... att flytta til I ett nytt 

hem och återuppbyga 
allting igen. 




