
Säkerhet
– ett teknikområde inom Elajo

Skapa trygghet 
med smarta

lösningar



Är du förberedd på
oförutsedda händelser?
Trygghet är något som värdesätts alltmer i vårt moderna samhälle. I hemmet, på arbetsplatsen 
och i andra miljöer vi vistas i ska trygghet vara en självklarhet. Något som ska finnas där, utan att 
vi knappt märker av det. Vi på Elajo har tagit fram ett antal tjänster som är dynamiska och som kan 
anpassas till just era behov.  Kontakta oss gärna, så tar vi gemensamt fram den optimala lösningen.

Att använda modern teknik för säkerhet och trygghet är en lönsam investering för att förebygga  
oförutsedda händelser. Du får hjälp med hela projektet utifrån era önskemål – från förfrågan till  
färdig installation och löpande service.

Din trygghet är viktig för oss

Brandlarm 
Brandlarmets uppgift är att varna för 
brand eller brandfara och att investera i 
ett automatiskt brandlarm är viktigt för 
att skydda människor, byggnader och 
miljö. Vi levererar helhetslösningar med 
den modernaste  
tekniken anpassat efter  
era behov.

Inbrott/passagesystem
Överallt finns det människor och värden 
som behöver skyddas. Passagesystem 
och inbrottslarm integreras ofta för att få 
en användarvänlig och kostnadseffektiv 
lösning. Som godkänd anläggarfirma i 
Larmklass 3 ser våra 
tekniker och certifierade 
ingenjörer till att skapa 
trygga lösningar för just 
era behov.  

Utrymningslarm talat meddelande
Skapa en trygg miljö för personer som 
befinner sig i anslutning till fastigheteten. 
Det kompletta systemet skapar stort  
mervärde – du kan även använda  
systemet som inrymningslarm, intern 
informationskanal,  
kundradio, bakgrunds- 
musik med mera.

Kamerabevakningssystem
Teknikutvecklingen inom kamerabe-
vakning (CCTV) går  snabbt framåt. Vi 
har idag lösningar där du får vår tjänst 
från kameran hela vägen till väktaren. 
Våra tekniker och certifierade ingenjörer 
anpassar lösningar 
efter era speciella 
behov.



• Tillgänglighet – all information alltid tillgänglig  
och lätt att hantera för alla i verksamheten.

• Statistik – smarta beslut blir smartare med data  
och statistik som är enkel att ta fram.

• Integration – SystemOne installeras smidigt  
och integreras enkelt med andra system.

SystemOne
System One är en ny, unik plattform för teknik-
integration. Plattformen gör det möjligt att ta tillvara 
den nya teknikens möjligheter att optimera, 
effektivisera och skapa nya värden i din verksamhet.

Med Elajos breda, samlade kompetens inom flera  
teknikområden har vi skapat den unika plattformen,  
som kopplar ihop och vässar anläggningars olika 
system. Allt i syfte att skapa mervärden för er som kund.

Lås
Låsbranschen är på väg att digitaliseras. Med den senaste tekniken erbjuder 
vi en modern lösning. Aldrig tidigare har det varit så enkelt låsa och låsa upp, 
även från distans. Vi skräddarsyr en lösning för just era behov och tar ett 
helhetsansvar kring er dörrmiljö – all teknik och beslagning fungerar. ihop.

Elajolöftet – inget vanligt serviceavtal
Säkerhet är en del av vårt stora kundlöfte – Elajolöftet. Det är vår variant på ett 
serviceavtal. Utöver det du normalt förväntar dig av ett serviceavtal får du en 
partner som tar ansvar för allt som rör din förvaltning – så att du kan slappna av 

och göra det du är allra bäst på. 

Elajos teknikområde SÄKERHET Spetskompetens inom brandlarm, passersystem, CCTV, lås och överordnade styrsystem



elajo.se

En kontakt räcker. 
Hitta din lokala kontakt  
på elajo.se


