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Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom  
pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. 

Vår syn på säkerhet

Kvalitet och service är nyckelorden för vår verksamhet. Med över 30 års erfarenhet av 
säkerhetslösningar har vi erhållit gedigen kunskap och bred erfarenhet. Vi utför installation 
och service av  säkerhetsanläggningar, och kan erbjuda support dygnet runt, året om. 

Om LH Alarm

För oss på LH Alarm handlar säkerhet om 
helhetstänkande. Vi måste kunna garantera 
att det larm eller den säkerhetsutrustning  
du  får  är lätthanterlig,  driftsäker och av 

Som kund hos oss får Du den hjälp du behöver när Du än behöver den! 
 

Som larminstallatör ställs det krav på oss 
från kunder och försäkringsbolag. LH Alarm 
är av polisen godkänd larminstallatör, och 
har försäkringsbolagens samtliga godkän-
nanden i  klasserna I, II och III. Vi är dess-
utom certifierade av SBSC, Svens Brand- 
och Säkerhetscertifiering. Kompetensintyg 
för oss, kvalitetsgaranti för våra kunder. 

Men de högsta kvalitetskraven ställer vi själ-
va. Vi använder endast väl beprövat material 
från  välkända leverantörer, och vår personal 
ges fortlöpande utbildning i teknik- och säker-
hetsfrågor.  Allt arbete följer dokumenterade 
rutiner för högsta säkerhet och sekretess och 
minsta möjliga miljöslitage.

högsta tekniska kvalitet. Det ska vara fack-
mannamässigt installerat, och som leveran-
tör ska vi kunna ge Dig support, dygnet runt.  
 



 
Med ett utrymningslarm eller brandlarm 
installerat upptäcks branden i ett tidigt 
skede. Larmet är uppbyggt av rök- eller värmekänsliga 
detektorer som ständigt bevakar Dina lokaler. Vid rök- 
eller värmeutveckling aktiveras sirener, samtidigt som 
larmet överförs till larmcentral för vidare  åtgärd.

Brandlarm

Med ett kamerasystem vet Du alltid 
vad som händer i och utanför Dina 
lokaler. Förutom övervakning och identifiering kan 
ett TV övervakningssystem även användas för bild-
lagring och för larmverifiering med digital överfö-
ring till larmcentral. 

Kamerasystem

Våra produkter
LH Alarm har produkterna och lösningarna för att skydda varje vrå 
av Dina lokaler: 
 
Larm varnar vid brand eller intrång, passagekontroll och porttelefon 
håller besökarna under uppsikt, och galler håller inkräktarna borta. 
Kort sagt, vi levererar och installerar allt du behöver för att kunna 
känna trygghet. Här kan du läsa mer om våra produkter och dess 
tillämpningar.



Med en porttelefon kan Du tala med den som 
ringer på innan du öppnar, och med en ka-

meraförsedd portvideotelefon kan Du dessutom se den som 
ringer på. Anläggningen kan bestå av en eller flera portap-
parater anslutna till en eller flera våningsapparater. 

Porttelefon

 
Ett överfallslarm kopplas till Din larmcentral som omedelbart  
vidarebefordrar larmet till polisen, ett utmärkt skydd när Du 

handskas med pengar eller andra värdehandlingar.  
 
Ett bråklarm kan vara bärbart som klocka eller som halsmedaljong. Det 
kan också vara fastmonterat i form av en larmknapp, valfritt placerad så att 
du vi behov lätt kan nå den. Välj den lösning som passar Dig bäst, så att Du 
alltid lätt kan påkalla hjälp eller uppmärksamhet.

Bråk och överfallslarm

 
Ett larmsystem ska vara lättskött, 
driftsäkert, högkvalitativt och 

fackmannamässigt installerat. Vi skräddarsyr 
larmsystemet så att det matchar Dina säker-
hetsbehov och Din budget.

Inbrottslarm

Med en kortläsare installerad får alla inblandade unika kort som 
när som helst kan spärras eller raderas om kortet skulle komma 
bort eller bli stulet. Du kan kontrollera in och utpasseringar och 
bestämma vem som ska ges behörighet att passera. Loggen gör 
att Du kan skriva ut namnet på vem som passerat 
en viss dörr och vid vilken tid detta har skett.

Passagekontroll



 

Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, service och sekretess.  

Vi verkar för din trygghet dygnet runt. Med LH Alarm som partner får du en säkerhetslösning 
som är anpassad för Dina behov och fungerar under alla omständigheter.  

Våra kunder

Vad vi erbjuder

De prioriterar tillgänglighet och driftsäker-
het framför lägre pris, och de ser det som 
en självklarhet att alltid kunna nå sin sä-
kerhetsleverantör. LH Alarms breda kund-

Därmed minskar risken för inbrott, 
eldsvådor och olyckor, och  Du och Dina 
medarbetare kan i stället koncentrera Er 
på Ert arbete och fritid. LH Alarm kan med 
högkvalitativa produkter och kompetent, 

  
Med LH Alarm som säkerhetsleverantör kan Du känna fullständig trygghet! 

bas rymmer allt från Stockholms läns lands-
ting, kommuner och företag till butiker och 
privatpersoner.

Rekverera gärna vår referens lista

erfaren personal erbjuda driftsäkra och 
kompletta säkerhetslösningar. Våra servi-
cetekniker finns ständigt tillgängliga för att 
ta emot anmälan eller rycka ut. Du behöver 
aldrig oroa dig.
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