
Trygghet på en byggarbetsplats är viktig för alla. Inte minst för total- 
entreprenören eller beställaren som ansvarar för entreprenaden. Ett 
inbrott på en byggarbetsplats innebär inte bara material- och maskin-
bortfall. Det bidrar till att byggnationen riskerar att stå stilla och dra 
på sig omkostnader för personal. Mellan 2013 och 2018 har inbrott på 
entreprenader ökat med 60 procent enligt Stöldskyddsföreningen.

En lönsam investering för att trygga och förebygga
oförutsedda händelser 
Att säkra upp en byggnation gör att tidplanen kan hållas utan avbrott för inbrott eller intrång. 
Det skapar en tryggare arbetsmiljö och ger en mer lönsam affär för både beställare och  
entreprenör. Vi har lång erfarenhet och smarta produkter inom säkerhet och kommunikation. 
Låt oss hjälpa dig att säkra upp arbetsplatsen och affären.

Vi erbjuder alltid kundanpassade lösningar inom kommunikation och säkerhet. Vi anpassar 
det helt efter dina behov och önskemål, oavsett om det är till ett företag eller till dig som  
privatperson. Passersystem, CCTV, inbrotts- och brandlarm är lönsamma investeringar
för att förebygga oförutsedda händelser och ge en ökad trygghet. Vi tar dig igenom hela  
projektet - från förfrågan till färdig installation och löpande service. 
 
 
 

Helhetssyn inom säkerhet

Smarta system för en tryggare
byggarbetsplats – dygnet runt

Säkerhet

”Som byggsamordnare är man alltid lite orolig 
för att något oförutsett ska hända på bygget. 
Där känns det  bra när vi tillsammans med 
Elajo tog fram en lösning som passade just 
oss. Snabbt, flexibelt och tryggt är tre ord som 
sammanfattar det bra.”

TOBIAS SKÖLD, MVB BYGG AB



elajo.seFör framtidens Sverige

Önskar ni mer information eller vill ha hjälp och 
rådgivning så hjälper vi er hela vägen. Vi har god 
kunskap om gällande lag. Kontakta ditt närmaste 
Elajokontor!

Ett portabelt inbrottslarm är 
ett tids- och kostnadseffektivt 
alternativ när du behöver 
förstärka ditt inbrottsskydd 
tillfälligt. 
 
Ibland är det varken ekonomiskt 
eller tidsmässigt försvarbart att 
sätta upp ett permanent larm. 
Kanske behöver du en lösning 
i väntan på ett larm, vid en 
renovering, ett evenemang, ett 
kortare vägbygge eller som
punktskydd av tillfälligt förvarat 
gods. Med våra tillfälliga larm-
lösningar får du snabbt upp ett 
larm anpassat efter din verk-
samhets behov. Larmet
kopplas mot larmcentral med 
väktare. Allt för att ge dig en 
komplett och kostnadseffektiv 
lösning.

Inbrottslarmväska
Kameraövervakning är ett 
smart sätt när du vill värja 
dig mot brott, framförallt på 
större områden. Den håller 
ett extra öga över din entre-
prenad när ingen ska var där. 
 
Direkt åtgärd är avgörande vid 
ett intrångsförsök på din entre-
prenad. Med dagens  
intelligenta kameror kan vi 
urskilja människor, fordon och 
snabbt upptäcka om det inte 
står rätt till. Vår kameralösning 
är uppkopplad mot en kamera-
central som direktutför åtgärd 
enligt instruktion t ex genom 
signal till väktare, polis eller 
räddningstjänst. Vi anpassar  
kamerans intelligens och räck-
vidd helt efter ditt behov.

Startpaket (1 kamera, 1 högtalare, 
SOS kameracentral)  

Pris från 2 950 kr/mån

Kameraövervakning
DC Larm Ute är ett proaktivt 
larm baserat på radarteknik 
som effektivt skyddar speci-
fika objekt så som t ex conta-
inrar, tankar, maskiner eller 
byggnadsställningar.  
 
Larmet monteras exteriört vid 
det objekt som du vill skydda. 
Om någon uppehåller sig för 
nära ger larmet ifrån sig en var-
ningssignal med ljus eller ljud. 
Vid fortsatt aktivitet larmar
utrustningen med ljus eller ljud.
Samtidigt skickas ett SMS med 
bild och position till kontakt-
nummer för omedelbar åtgärd 
av ägare, bevakningsbolag
eller annan ansvarig.

Pris från 990 kr/mån

Punktbaserat skydd

Med iLOQ låssystem på byggarbetsplatsen säkerställer du att rätt personer har tillträde till  
området, bodar och materialcontainers. 

Tack vare iLOQ unika, inbyggda tids- och kalenderfunktion har man möjlighet att styra behörigheter. 
Kanske vill du att vissa bara ska ha tillgång till hänglåset på containern eller grinden mån–fre 06:00–18:00? 
Inga problem. Med iLOQ kan du givetvis följa vilka nycklar som har öppnat ett lås. Är olyckan framme och 
en nyckel försvinner så går det enkelt att spärra den borttappade nyckeln. Med andra ord är iLOQ ett  
system som anpassas efter byggarbetsplatsens olika skeden och kan justeras allteftersom behovet ändras.

Smarta lås & nycklar

Startpaket (1 larmväska med 4 larm- 
givare, 1 siren inkl SOS larmcentral)  

Pris från 1 950 kr/mån

Startpaket (1 byggcylinder + 3 nycklar)  

Pris från 299 kr/mån

Detta erbjudande är giltigt t o m 2022-09-01


