
 

 

SP – Marin båtlarm från SecurityPartner – SP AB 

Larmet får du i en app i din telefon, det startar också en sirén eller om du föredrar 

varningsljus eller liknande. Du måste inte ha sirén eller varningsljus – men larmet 

dyker dock alltid upp i appen – till dig, och om du önskar även till några grannar, släkt 

eller vänner. Om du önskar kan du ansluta larmet till en larmcentral med väktare. 

Du får som standard: 

• Larm om någon försöker kapa förtöjningarna. 

• Larm om någon tar sig ner i båten. 

• Larm om någon försöker stjäla motorn. 

• Larm om brand uppstår ombord. 

• Larm om gasläcka uppstår - Naturgas, metan, stadsgas, gasol. 

• Larm i samband med ohälsosamma halter av kolmonoxid. 

• Larm om batterispänningen sjunker under en förutbestämd nivå. 

• Larm vid rörelse via integrerad GPS-spårare – Geofence och position. 

• SOS larm vid brand – (om du ex. inte har någon fungerande telefon). 

• SOS larm vid motorhaveri – ”vi driver” vilket kan utnyttjas till annat (valbar text). 

• Temperaturgivare i båt, motorrum bl.a. 

 

Har du WiFi ombord: 

• Anslutning av upp till fyra högupplösta 

kameror i samma app som larmet. 

 

Har du inte WiFi ombord 

• Anslutning till Internet med 4G-rauter som 

även fungerar med dator och annat som 

normalt behöver Internet för att fungera. 

 

 

 



Pris 

Priset på detta larm är 9.619 kronor exkl. moms. Med moms 12,024 kronor. Vi jobbar gärna 

tillsammans med båtklubbarna och om du är medlem i en båtklubb så får du 15% rabatt vilket 

är 8.176 kronor och med moms 10.220 kronor. Kontakta din båtklubb. 

Vi arbetar med klarna vilket innebär att man betala i en takt man 

tycket känns bekväm – upp till 36 månader. 

Alla larmsituationer enligt ovan är standard och ingår ifrån början vid köp av centralenheten. 

Gaslarmen och GPS-spåraren kan köpas separat om det är ett önskemål. 

Larmet är flexibelt och kan i stor utsträckning konfigureras efter önskemål. Beskrivningen 

ovan är ett grundutförande och kan inte skalas. 12 – 24 Volt DC 

• Centralenheten kan också kompletteras med fler trådlösa sensorerna. 

• Sirén och varningsljus är inte standard. 

• Utbyggnad som kan styra länspumpar, startspärr mm. 

• Anslutning till Larmcentral med väktaråtgärder om så önskas. 

 

Varför larm…? 

Det finns många skäl till varför vi 

rekommenderar ett larm i båten, båtägandet blir 

tryggare både av säkerhet kring utrustning, 

inventarier i båten, koll på temperatur samt inte 

minst för brand, gas och kolmonoxid - skydd för 

din egen hälsa.  

De SOS larm som följer med innebär att du har 

kommunikation med omvärlden även om din 

telefon av någon anledning inte fungerar. 

Det är inte bara i hemmahamn du är skyddad. 

Eftersom du har en GPS-spårare integrerad med 

larmet så vet ju också omgivningen var båten 

befinner sig. 

Hör med ditt försäkringsbolag om du har subventionerad premie eller självrisk. 

Har du frågor och så skall vi naturligtvis hjälpa dig till rätta. Kontakta oss gärna. 
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