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Erbjudande till medlemmar i båtklubb 

 

Efter träffar med båtklubbar och möten med båtägare under våren och 

sommaren i år 2019, kan vi nu presentera ett skydd som är utformat 

efter önskemål från båtägare. Båtsamverkan blir effektivare och 

kontakten mellan båtägare ökar. 

Det är inte bara problem med stulna båtmotorer utan även inbrott i båtar, stöld av 

exklusiva båtar med intressanta kraftpaket. Även segelbåtar får påhälsning och 

rensade på utrustning, instrument, inredningsdetaljer och liknande.  

Detta beskriver ett larm anpassat för båt, skalskydd och larmpunkter ombord – ett 

skydd som kommunicerar status i och kring båten. 

Larmet kommunicerar via GSM-nätet (mobiltelefonnätet). Genom att använda GSM-

nätet får man en rad fördelar. Vid strömavbrott så dyker det fasta nätet nästan direkt 

medan SMS fungerar i många timmar efter ett strömavbrott innan centralenhetens 

reservkraft tar slut. Nog så viktigt om man förutom påhälsning och inbrott, vill 

övervaka en temperatur, nivå i en tank eller liknande under ett strömavbrott – under 

sommarsäsongen såväl som på 

vintern.  

Du tar dessutom båtsamverkan 

till nya höjder med möjlighet 

att skicka larm upp till 10 

kontakter. 

Du får ett larm som du själv 

kopplar in, befriade från 

abonnemang, 

månadskostnader och 

installationsavgifter. Larmet styrs via mobiltelefonen via SMS eller appar.  

Du får ett ”smart båtlarm” och kan processa data lokalt och automatiskt slå på en 

utgång vid larm från exempelvis läckagevarnare, starta sirén, tända en lampa, starta en 

pump osv. Systemet är enkelt att driftsätta och när du väl köpt och installerat larmet 

tillkommer inga ytterligare avgifter.  

Det enda som tillkommer är trafiken i mobilnäten och det styrs litet av ditt behov, du 

kan välja abonnemang eller kontantkort. 
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Erbjudande 

Som ett resultat av kontakterna och på begäran av några båtklubbars styrelser har vi 

alltså tagit fram ett båtanpassat erbjudande för larmet. Det består av ett baspaket som 

första nivå med den säkerhet som krävs för trygghet när båten är förtöjd utan tillsyn – 

beskrivet enligt ovan. 

Vårt erbjudande är en larmlösning med dubbla SIM-kortplatser, där larmet helt enkelt 

skiftar från en operatör till en annan om den primära uppkopplingen har dålig täckning 

eller av andra skäl bryts.  

 

Baspaketet med funktioner enligt ovan har ett normalpris på 7 659 kronor ex moms 

och eftersom ni blir några stycken så lämnar vi 22% rabatt! Du betalar 5 974 kr. ex 

moms.  

Du kan komplettera med Internetkoppling steg 2, samt en kamera i steg 3. – 22% 

rabatt hela vägen!  Presentation nedan 

 

Baspaketet inkl. moms kostar 7 468 kronor 

och kan betalas som du finner bäst via Klarna 

på vår hemsida och butik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SecurityPartner – SP AB         -          www.sp-ab.se 

 

 

Baspaket 

Nedan presenteras vad som ingår i baspaketet. Lösningen kan byggas ut och växa med 

många andra givare som sensorer efter behov, för fukt, temperatur, vibrationer, ljus 

mm samt att man även kan ansluta lampor, motorer och pumpar som kan startas osv – 

full kontroll via appen. 

 

Centralenheten har ett backupbatteri på upp till 

7 Ah om det uppstår störningar i den ordinarie 

matningsspänningen skickas ett SMS och larmet 

klarar cirka 30 timmar på ett 7 Ah batteri.  

 

 

 

 

• 1 st ESIM364 är en godkänd larmcentral med 12 ingångar och 4 utgångar, 

backupbatteri och uppkoppling via GSM.  

• 1 st Rörelsedetektor EWP2 med trådlös kommunikation, täcker 90° 

avkänningsområde och 10 meter in i rummet. Husdjurssäker detektor. 

• 2 st Magnetkontakter med vibrationsdetektor och temperaturgivare. Trådlös 

anslutning till och säker överföring på 868 MHz bandet. EWD3 

• 1 st Trådlös rökdetektor för Eldes GSM-larm. Skickar larm via SMS och låter 

lokalt med akustisk signal vid detekterad rök/brand. 

• 1 st Trådlös inomhussirén med två stycken sabotagelarmssensorer samt 

inbyggd temperatursensor. -25°C till +55°C 

• 1 st Trådlös knappsändare ”remote control” med fyra knappar för att larma 

av/på, slå på belysning eller annat efter behov 

• 1 st Indikatorlampa som visar larmets status - på eller av. 
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Steg 2 (Baspaket + fjärrstyrning via Internet) 

ELAN3 är en enhet som ansluts till ESIM364 (monteras i centralenheten) för att 
anpassa larmet till trafik via Internet utöver GSM. Genom att lägga till ELAN3 
tillsammans med RUT240 kan larmet också fjärrstyras via internet med en 
uppkoppling som tillför: 

• ökad säkerhet 
• minskad kostnad för datatrafik (förutsatt att internetuppkoppling finns på 

platsen – se nedan RUT240) 
• snabbare kommunikation 

 
 
ELAN3 gör det GSM-baserade larmet till en Ethernet-
baserad enhet som ger omedelbar uppkoppling till 
Internet som primär uppkopplingsväg eller som stand-
by.  
Larmet kan kopplas via internet till dig själv, grannar 
eller annan kontakt du litar på (upp till 10 användare) 
samt om du önskar uppkoppling till larmcentraler som 
kommunicerar via Kronos IP eller SIA IP-protokoll-
baserade lösningar. 

RUT240 är en stabil och robust 4G-router till ett lågt pris. Den har tvåportars 

nätverksswitch och WiFi, allt inrymt i en robust metallkapsling.  

RUT240 erbjuder en rad funktioner som passar bra för 

uppkoppling av larm, datorer paddor och annat som 

kräver internet ombord på din båt. 

Routern RUT240 kommunicerar via 4G med upp till 150 

Mbit/s nedladdningshastighet. Saknas 4G på platsen har 

routern automatisk omkoppling till 3G, och GSM. 

 

• 1 st ELAN3 är ett kretskort som gör det GSM-baserade larmet till en 

Ethernetbaserad enhet som kan anslutas via router till Internet. 

• 1 st RUT240 robust router, för tuff miljö ombord på båt. Ansluter till Internet 

och har trådlös kommunikation (WiFi) för ett 

säkrare larm, datorer, paddor och annat som 

kräver internet ombord på din båt. 

• Eldes läckagevarnare, översvämningslarm EFS1 

levereras utan kostnad som bonus vid val av 

steg2 (ordinarie pris 200 kronor ex moms.) 
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Steg 3 (Baspaket, Steg2 + kamera) 

Med en kamera monterad i båten kan du när som helst titta i realtid. Du kan ta bilder 

och filmsekvenser. Kameran kommunicerar via WiFi vilket förutsätter tillgång till 

Internet – antingen inom klubbområdet eller om 

du har en internetlösning (Steg2 i erbjudandet) i 

båten, vilket är att föredra eftersom det erbjuder 

Internet var du än befinner dig – med ökad 

säkerhet i larm, uppkoppling av telefoner, datorer, 

paddor och annat ombord som kommunicerar via 

nätverk (WiFi). 

Kameran kan installeras i samma app som larmet 

och förutom till och frånkoppling, 

larmindikeringar och styrningar av eventuell 

kringutrustning - kan du när du vill få status inne i 

båten i realtid. 

Kameran har dessutom en egen app vilket innebär lite fler funktioner, en inbyggd 
110dB sirén, strålkastare som tänder vid rörelse, tvåvägskommunikation samt PIR-
sensor. Detta innebär att kameran faktiskt är en egen larmenhet som larmar vid 
rörelse! Du måste dock välja i vilken app du vill ha kameran installerad. 

 

• 1 st Dahua IPC-C26EP LOOC nätverkskamera (WiFi), en kvalitetskamera i det 

övre skiktet.  2 megapixel WiFi-kamera med HD 1080P prestanda och H. 

265/MJPEG komprimering. Perfekt hemma, i båten, husvagnen, husbilen, på 

kontoret eller butik. Med sin design passar den i alla miljöer och arbetar vid 

temperaturer från -10 ° C – +45 ° C, mindre än 95% RH. 

• SweTrack Lite - GPS-spårare för din bil, båt, mc, husvagn eller liknande. 

levereras utan kostnad som bonus vid val av steg3 (ordinarie pris 399 kronor 

ex moms.) Den kommer med app, 

livespårning och geografiska stängsel.  
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Priser – efter avdragen rabatt, 22% på ordinarie priser angivna inkl. moms 

 

Baspaketet   7 468 kronor  

Komplett med centralenhet och de sensorer och tillbehör enligt 

presentationen på första sidan. 

Det enda som tillkommer är trafiken i mobilnäten och det styrs litet av ditt 

behov, du kan välja abonnemang eller kontantkort. 

 

Steg 2 (Baspaket + fjärrstyrning via Internet) 9 696 kronor 

Baspaket  7 468 kronor 

ELAN3   775 kronor 

RUT240  1 453 kronor med moms 

ELAN3 är en enhet som ansluts till ESIM364 för att anpassa larmet till trafik 

via Internet utöver GSM. Genom att lägga till ELAN3 tillsammans med 

RUT240, som är en stabil och robust 4G-router till ett lågt pris kan larmet 

anslutas till Internet. 

 

Steg 3 (Baspaket + Internetuppkoppling + kamerabevakning) 11 232 kronor 

Baspaket  7 468 kronor med moms. 

ELAN3   775 kronor med moms 

RUT240  1 453 kronor med moms 

Dahua IPC-C26EP  1 536 kronor med moms 

Dahua IPC-C26EP LOOC manual, power supply, kameran går att installera i 

Eldes larmapp som innebär realtidsexponering på begäran, när som helst samt 

oavsett var du befinner dig. För utnyttjande av kamerans alla funktioner 

används Dahua IMOU app. 

 

Reducerat pris – 22 % 

Du får 22% rabatt på den utrustning du väljer vid första tillfället. Har du redan tillgång 

till Internet och kan ansluta kameran till WiFi så slipper du steg 2. Vill du bara ha 

kameran så har du fortfarande 22% rabatt (men ingen GPS som bonus). 

Om du sedan vill förädla ditt larm, bygga ut med fler sensorer, kamera eller liknande, 

har du som medlem i båtklubb, alltid 10 % rabatt. Hör med din båtklubb om 

rabattkoderna. 

Vill du rekommendera larmet i kontakt med andra båtägare, som sedan köper minst 

ett baspaket - så får du välja en givare eller liknande ur sortimentet, utan kostnad.  
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På hemsidan finns en speciell plats för dessa produkter, innehållet kan variera så det 

kan löna sig att titta in där ibland. 

 

SP-marin och övrig utrustning för trygghet som båtägare 

På hemsidan finns även alla produkter som ingår i serien som du kan komplettera med 

över tid. Vi kallar serien för sp-marin och dessa produkter kompletterar varandra och 

valda av samma anledning – ”risken att bli upptäckt och misslyckas är för stor” 

Vid det första köptillfället kommer du att få en rabattkod via styrelsen, vilken ger dig 

22% procent på hela ordern. 

Klubben har en rabattkod som ger dig 10 % i rabatt för de kompletterande 

produkterna. 

SecurityPartner – SP AB har ett avtal med Klarna, vilket innebär att du kan betala som 

du vill – delbetalning, faktura eller kort. 

 

Övriga produkter 

SecurityPartner – SP AB säljer även MärkDNA, fler typer av GPS-spårare i samarbete 

med Svenska Sjö samt kameror för olika miljöer både IP- och nätverkskameror (WiFi). 

www.sp-ab.se  

 

Mycket information kanske… 

Vi påstår att man inte behöver vara tekniker för att skaffa sig ett bra skydd mot 

inbrott, stöld och skadegörelse. …så för att göra det enkelt – vi hjälper dig lyckas, då är 

vi också säkra på att ditt skydd blir som du tänkt dig. Din trygghet är vår trygghet!! 

Kontakta oss för dina frågor  

 

Skåne augusti 2019 

 

Hans Lindblom 

Projektledare 

076-798 80 88 

hans.lindblom@sp-ab.se 

http://www.sp-ab.se/
https://sp-ab.se/kontakt/

