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Aktiverat och oaktiverat larm – samtidigt
Med Neo-serien kan vissa övervakade 
lokaler larmas och andra vara 
olarmade samtidigt. Systemet kan 
nämligen delas in i olika geografiska 
områden, där man sedan individuellt 
bestämmer vilken status som ska 
råda, under olika tider på dygnet. Det 
kan vara bra om t ex personal finns 
kvar i en del av byggnaden och övriga 

utrymmen är tomma.

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 larmöverföring 
även ska gå till polis. Larmet kan även skickas till din 
egen eller någon annans hemtelefon eller mobil om så 
önskas.

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

Inte bara inbrottslarm
Neo-serien utgörs av två kompletta 
säkerhetssystem som förutom in-
brottslarm erbjuder överfallslarm 
och rökdetektorer mm.

Om natten sker de flesta inbrotten i offentliga eller kommersiella fastigheter. 
Det är då som larmsystemet ska avskräcka en inkräktare samt påkalla uppmärksamhet, om inbrottsförsök 
ändå sker. Neo-serien från den världsledande tillverkaren DSC erbjuder trygghet för alla typer av företag 
och verksamheter. Att DSC står för kvalitet är väl dokumenterat. Med fler än 100 000 nöjda kunder och ett 
rikstäckande nät av servicetekniker, är DSC det larmfabrikat som är ledande i Sverige. 

Trådbundet  eller trådlöst
Neo-seriens larmsystem 
kan  byggas ut gradvis, både 
med trådbundna och trådlösa 
detektorer. Trådlösa detektorer kan 
vara lämpligt att använda där det 
är besvärligt eller oestetiskt att dra 
kabel.

Användarvänlighet ger säkra larm
Neo-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
Neo-serien har också en erkänt 
driftsäker teknologi. Även vid ett 
strömavbrott fungerar larmet via 
systemets kraftfulla batterier.
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Neo 2016
Utbyggbar centralapparat med 6-16 sektioner 
Larmsystem för mindre verksamheter t ex kontor, 
mindre butiker, skolor, bostäder mm

Neo 2016 är en smart centralapparat i nya NeoSerien 
med utbyggnadsmöjligheter från 6 till 16 sektioner 
om trådbunden teknik används. Används trådlösa 
detektorer kan systemet hantera 16 sektioner. 
Neo 2016 erbjuder en fantastisk flexibilitet och är det 
perfekta valet för både bostäder och företag.  
Neo 2016 är ett professionellt och godkänt inbrottslarm. 
Produkten är provad av SP enligt SSF1014 och innehar 
SBSC-intyg.

Med en helt ny serie knappsatser, där t.ex. 
klartextdisplay och radiomottagare kan fås i samma 
enhet, ges en närmast obegränsad flexibilitet att på ett 
mycket enkelt sätt kombinera trådbundna och trådlösa 
detektorer i samma system.

Neo 2064
Utbyggbar centralapparat med 8-64 sektioner. 
Larmsystem för mellanstora verksamheter, t ex 
tjänsteföretag, större butiker, mindre industriföretag, 
lagerbyggnader och skolor.

Neo 2064 Har utbyggnadsmöjligheter från 8 sektioner 
upp till hela 64 sektioner och 8 larmområden, den 
erbjuder större flexibilitet än någonsin och är det 
perfekta valet för både mindre och större företag samt 
exklusiva bostäder. 
Neo 2064 är ett professionellt och godkänt inbrottslarm. 
Produkten är provad av SP enligt SSF1014 och innehar 
SBSC-intyg.

Med en helt ny serie knappsatser, där t.ex. 
klartextdisplay och radiomottagare kan fås i samma 
enhet, ges en närmast obegränsad flexibilitet att på ett 
mycket enkelt sätt kombinera trådbundna och trådlösa 
detektorer i samma system.

Obs! Tillval
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En trygg arbetsplats är ett lönsamt företag...

Tag det säkra före det osäkra!
Det är ingen tillfällighet att det 
finns fler än 100 000 installerade 
anläggningar över hela Sverige. 
Larmsystemen från DSC är 
marknadens ledande. 

Du som vill säkra din verksamhet – välj Neo!

Tillval
Manövertablå
med Touchscreen

Proxläsare

Knappsatser med proxläsare har 
support för MPT proxtaggar som 
kan användas istället för kod 
eller i kombination med kod för 
högre säkerhet. 

Neo Go 
 App för användaren
• Kräver en integrerad larmsändare
• Fungerar parallelt med larmcentral
• Till- och frånkoppla
• Kontrollera status
• Styra PGM-utgångar
• Push-meddelande vid lam
• Inga abonnemangskostnader
• Laddas ner från App Store eller  

Google play


