Larm och kamera för klubb och båtägare
Larm har tidigare varit förbehållet vissa larmcentraler eller liknande som kontaktas vid larm och som
skickar väktare.
Nu kan man äga sitt larm själv och man kan förutom att få ett larm i sin mobil, padda och dator –
förse grannen, klubbkompis osv. med information om att larmet utlöst. Själv kan man ju vara
bortrest och inte just då kunnat ta emot larmet och ingen kan ju snabbare än grannen kolla vad som
hänt. Sedan är det ju så att de larm SecurityPartner – SP AB levererar kan, om man önskar – kopplas
till Nokas AB för genomförande av de åtgärder man kommit överens om.
Larmen är trådlösa och kommunicerar med GSM / 3G dvs. med ett par inmonterade SIM kort och
kommunikation via mobiltelefonnätet vilket också kan kompletteras med anslutning till WiFi och
Internet för en säkrare överföring. Samma utrustning kan även känna av temp, fuktighet, vibrationer
och ljus. Monterad i båt kan larmet, förutom larma vid inbrott, aktivitet kring motor och embarkering
även justera temperatur, tända och släcka lampor, strålkastare och liknande.
Utrustningen kan kompletteras med bevakningskamera och fungerar med samma app som larmet
administreras. Larm och skötsel av ex. temperatur, lampor och ett eventuellt fuktlarm kan övervakas
med bild när man önskar – i HD.
Samma möjligheter finns för båtklubben vilket innebär att larmgivare kan monteras på känsliga
platser kring klubbhus. Givare kan dessutom monteras på båtar vilket innebär att ”alla” båtar bara
behöver ett par givare ansluten till en central enhet i klubbhuset. Räckvidd för givarna är 3 km i
öppen terräng.
Kameror kan anslutas att bevaka utsatta platser på klubbområdet. Tillstånd behövs inte för en
båtklubb och i den mån det går att skilja på privat klubbyta/område och yta/område dit allmänheten
har tillträde, kan kameror monteras. Datainspektionen är tillsynsenhet och SecurityPartner – SP AB
har detaljerna kring förutsättningarna för ett kameraövervakningssystem.

