
Folk har taget utrolig positivt imod systemet. 
En dag, systemet blev afprøvet uden forudgående aftale med beboerne, gik der ikke 
mere end ganske få minutter inden der stod fem-seks beboere uden for det hus, hvor 
alarmen var aktiveret. 
Som tidligere politibetjent, kan jeg se de indlysende fordele ved det nye system. 
Jeg synes personligt, at det er 10 gange bedre end de gængse systemer. Ved dem går 
der en alarm ind til en central, og så går der en halv time før der dukker nogen op – 
hvis der overhovedet kommer nogen.

Ved det nye system er der folk på stedet med det samme. Og det er det altafgørende, 
når man skal forhindre indbrud eller hjemmerøverier.  

Citat: Jørgen Lund 
Tidligere politibetjent og administrator for netværket   

Eksisterende Næralarmnetværk i Hvidovre.

Sammenhold giver tryghed

Hurtig hjælp giver tryghed
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Bestil nu på
info@naeralarm.dk 
eller ring på: 28 66 91 55
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1. Tilslut strøm
2. Indtast personlige data: navn/adresse/tlf.nr.
3. Opret/tilslut til netværk
4. Nem tilslutning af nødknap, �ernbetjening, 
    dør-/vindueskontakt og bevægelsessensor 
5. Systemet er klar til brug

Ønskes installation, er dette 
naturligvis også muligt.
 
       

Nemt at komme i gang

Fordele
• Hurtigst mulig reaktion
• Høj præventiv effekt
• Et nemt og brugervenligt alarmsystem
• Alarm- og servicemeddelser modtages
 også via sms
• Et system, der kan tilkobles om natten for
 en tryg nattesøvn 
• Privat, socialt netværk 
 
                                                                      

Løsningen er
• Hurtig hjælp fra op til 20 naboer
• Ved indbrud eller tryk på en nødknap, og: 
• Naboer kan straks se hvor/hvem der har
 brug for hjælp
• Naboer går straks til hjælp og alarmerer
 politi, ambulance etc. 
• Trådløst og uafhængigt af mobil, internet,
 fastnet, bredbånd – det eneste, der skal
 bruges, er strøm!   
                                                                      

Hurtig hjælp giver tryghed
Problemet i dag er                        
• Det tager ofte lang tid før hjælpen når frem                                       
• Alarm afbryder ofte ikke indbrud eller overfald  
• Fald eller tilskadekomst kræver hurtig første-
 hjælp, hvilket er afgørende for behandling
• Eksisterende alarmsystemer er dyre                                                                      

Om Næralarm ApS
Nærarlarm ApS blev stiftet som selskab i 2010.

Selskabets mission er at skabe tryghed i hjemmet 
gennem e�ektiv præventiv virkning mod indbrud 
og overfald.

Efter to års konceptdesign og produktudvikling 
er Næralarm-systemet sendt på markedet 
oktober 2012.

Siden starten af 2012 har Næralarm haft tre 
nabofællesskaber - to på Sjælland og et i Jylland 
- til at teste systemet i den afsluttende udviklingsfase.

Dansk kvalitet
Næralarm:
• Udviklet i samarbejde med elektronikudviklingshuset Prevas A/S
• Produceres hos BB Electronics i Horsens
• CE mærket baseret på test foretaget af Delta i Hørsholm

 Næralarm.dk

Demonstration tilbydes til grundejerforeninger, vejlaug, private o.lign.
Ring eller skriv uforpligtende for en demonstration eller nærmere beskrivelse af Næralarm 
på tlf. 28 66 91 55 eller mail info@naeralarm.dk

Yderligere information

www.næralarm.dk


