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Vi vill spara pengar för våra slutkunder!
Spara pengar gör vi genom att när larmet går
aktivera rätt åtgärd snabbt och effektivt, i övrigt
ska anläggningen hålla tyst.
Vi vet att många kunder är missnöjda med den
totala kostnadsbilden över tiden. Statistiskt sett

är 97% av alla utryckningar på inbrott och brand
onödiga, vilket medför extra kostnader på ca 950
miljoner kronor per år för de Svenska användarna.
Det kommer vi att ändra på med vårt nya koncept
Galaxy Smart® för inbrottslarm.

Lösningen är – Galaxy Smart® och SOS Alarm
Safety Line och SOS Alarm
erbjuder nu en ny
säkerhetslösning utan
onödiga kostnader

Galaxy Smart® är ett unikt koncept som ger högsta säkerhet med bästa
driftsekonomi, genom bl a:
• Galaxy Smart Riskanalys – en smart och genomarbetad uppbyggnad
av ditt larm baserad på din verksamhet och verksamhetens risk
• Nya funktioner för ännu bättre handhavande och hantering vid nätfel, m m
SOS Alarms nya abonnemang för Inbrottslarm:
• Drygt 50% lägre kostnader för åtgärder vid larm
• Förlåter dina vanligaste handhavandefel utan aktivering av åtgärd
• Erbjuder en unik ryckgaranti för verifierade larm
Via våra partner kan du dessutom teckna ett underhållsavtal som garanterar
trygghet, säkerhet och ekonomi inte bara idag utan år efter år.

Rätt detektor – säker detektion Rätt kunskap – färre problem
Felplacerade detektorer skapar även de en
mängd onödiga larm och kostnader för
utryckningar varje år. Dagens enklare
detektorer fungerar utmärkt i många
lokaler. Vid mer komplexa miljöer är
det viktigt att välja rätt detektor och att
placera den rätt, anpassat till risk och
verksamhet.
• Alla Galaxy partner är utbildade för
optimalt val och rätt placering av
detektor
• För att minska antalet onödiga larm,
rekommenderar Safety Line kombidetektorer för de flesta miljöer

Har du stor omsättning
på personal eller har
dina kollegor inte tid för
utbildning när installatören kommer på årligt
revisionsbesök?
Med Galaxy Öva kan
du vid en vanlig PC utbilda
ny personal, repetera handhavande
när du och dina kollegor själva vill
och tiden finns.
Vår nya minimanual kan du alltid
ha med dig i plånboken, alltid lätt till
hands när man behöver den som bäst.

Passersystem – enklare och problemfritt
De flesta, drygt 70%, av alla onödiga utryckningar beror på
handhavandefel. Personal som glömmer sin kod, går in i larmat
område etc. Ett passersystem minskar dessa risker genom att:
• Ytterdörr inte kan öppnas om larm inte slagits i från
• Förenkla passage med kort eller kort & kod
• Vara helt integrerad med Galaxy inbrottslarm
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