
När mörkret faller 
vaknar tjuven...

Power ™
– inbrottslarm för alla företag!
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Idealiskt för alla företag

Idealiskt

Med Power ™ inbrottslarm 

         får du ett säkert skydd 

Säkrare skolor

Tryggare butiksmiljö

Om natten sker de fl esta inbrotten i 
offentliga eller kommersiella fastigheter. Det är 
då som larmsystemet ska avskräcka en inkräk-
tare samt påkalla uppmärksamhet, om inbrotts-
försök ändå sker. 
    Power-serien från den världsledande tillver-
karen DSC erbjuder trygghet för alla typer av 
företag och verksamheter.
   Att DSC står för kvalitet är väl dokumente-
rat. Med fl er än 100 000 nöjda kunder och ett 
rikstäckande nät av servicetekniker, är DSC det 
larmfabrikat som är ledande i Sverige. 
   

Power-serien 
– trygghet för alla verksamheter

Power-serien är en av DSC’s allra största 
succéer. Framför allt för sin fl exibilitet som 
gör att systemet passar för i stort sett alla typer 
av objekt – från den lilla butiken till det stora 
industriföretaget. Med Power kan ett företag 
expandera och ändå bibehålla en intakt och 
hög säkerhetsnivå.

Power ™ inbrottslarm – ett säkert skydd för alla företag! 



Vad händer när larmet går? 

Inbrottslarmet kan anslutas till valfri 
bemannad larmcentral i Sverige. På 
larmcentralen kan man omedelbart 
konstatera vilken typ av larm som 
utlösts och omedelbart se till 
att rätt åtgärdsinsats görs, 
t ex om endast väktare ska 
tillkallas eller om larmöver-
föring även ska gå till polis. Larmet 
kan även skickas till din egen eller någon an-
nans hemtelefon eller mobil om så önskas.

Inte bara inbrottslarm

Power-serien utgörs av tre kompletta säkerhets-
system som, förutom inbrottslarm, erbjuder 

överfallslarm och rökdetektorer.

Power-serien är indelad i följande systemversioner:
• Power 608 för upp till 8 sektioner
Larmsystem för t ex mindre butiker, kontor, 
daghem etc.

• Power 832 för 8-32 sektioner
Larmsystem för mellanstora verksamheter, 
t ex tjänsteföretag, större butiker, mindre indu-
striföretag, lagerbyggnader och skolor.

• Power  864 för 8-64 sektioner
Larmsystem för större verksamheter, t ex indu-
strier, skolor och offentliga anläggningar, stor-
köpsbutiker m fl . 

Trådbundet 
eller trådlöst

Power-seriens larmsystem 
kan byggas ut gradvis, 

både med trådbundna och 
trådlösa detektorer. Trådlösa 

detektorer kan vara lämpligt 
att använda där det är besvär-

ligt eller oestetiskt att dra kabel.

Aktiverat och oaktiverat larm 
– samtidigt

Med Power-serien kan vissa övervakade lokaler 
larmas och andra vara olarmade samtidigt. Sys-
temet kan nämligen delas in i olika geografi ska 
områden, där man sedan individuellt bestämmer 
vilken status som ska råda, under olika tider på 
dygnet. Det kan vara bra om t ex personal fi nns 
kvar i en del av byggnaden och övriga utrymmen 
är tomma.

Användarvänlighet ger säkra larm

Power-serien är känd för sin användarvänlighet. 
Det är viktigt att personalen kan känna sig trygg 
med systemet och att inga onödiga larm utlöses 
som följd av handhavandefel.

Driftsäkert även vid strömavbrott

Power-serien har också en erkänt driftsäker 
teknologi. Även vid ett strömavbrott fungerar 
larmet via systemets kraftfulla batterier.

Inbrottslarmet kan anslutas till valfri 
bemannad larmcentral i Sverige. På 
larmcentralen kan man omedelbart 
konstatera vilken typ av larm som 
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Med Power ™ inbrottslarm 

         får du ett säkert skydd 

Tryggare butiksmiljö
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Power ™ inbrottslarm – ett säkert skydd för alla företag! 



Din återförsäljare:

När mörkret faller 
vaknar tjuven...

Power ™
– inbrottslarm för alla företag!
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Tag det säkra före det osäkra

Det är ingen tillfällighet att det fi nns fl er än 100 000 
nöjda kunder över hela Sverige. Larmsystemen från 
DSC är marknadens ledande. 
Du som vill säkra din verksamhet – välj Power!

Trygg ar-

betsplats 

med Power ™ 

 Power ™– inbrottslam
Användarvänligt • Driftsäkert • Kostnadseffektivt • Väl beprövat • SBSC-intygat
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