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Erbjudande till medlemmar i båtklubb 

SP-marin båtlarm 

Efter träffar med båtklubbar och möten med båtägare under våren och 

sommaren år 2019 och 2020, kan vi nu presentera ett skydd som är utformat 

med erfarenhet från och 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.  

SP-marin båtlarm – är ett flexibelt, trådlöst och professionellt larmsystem, komplett med 

sensorer och funktioner anpassat för båt. Larmet är det ”smarta hemmet” fast på båt.  

Det är inte bara ett inbrottsskydd och skydd för 

stölder och intrång, utan även skyddsåtgärder 

vid för mycket vatten i kölsvinet, landström som 

försvinner, status och laddning av batteriet samt 

trygghet kring gasolläckage och för höga halter 

av kolmonoxid. 

SP-marin båtlarm är anpassningsbart med 

funktioner och säkerhetslösningar efter behov. Elektroniken är förberedd och kan 

kompletteras efterhand som behovet av säkerhet och skydd ökar. Larmet kan, om det är 

ett önskemål – anslutas till larmcentral (Avarn) 

Installationen är enkel och matchning och konfiguration i ett grundutförande är klar vid 

leverans. Utöver kostnaden för larmet tillkommer inga andra kostnader än 

kommunikationen via SIM-kort. 

 

GSM/GPRS – SMS samt larm i en kostnadsfri app. 

SP-marin båtlarm kommunicerar via GSM/GPRS (mobiltelefonnätet). Genom att använda 

GSM-nätet får man en rad fördelar. Vid strömavbrott så dyker det externa nätet nästan 

direkt medan SMS och app fungerar i många timmar efter att larmet larmat om ett 

strömavbrott, innan centralenhetens reservkraft tar slut.  
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Grundutförande och konfiguration vid leverans 

 

• Larm för förlorad landström 

• Larm vid bortfall av matarspänning till larmet 12 – 24 volt 

• Övervakning av batterispänningen och larm vid vald nivå för 

bortkoppling  

• Backupbatteri 24 timmar 

• GPS-spårare med många larmalternativ samt eget SOS-larm 

• En magnetkontakt med temperaturgivare 

• En rörelsedetektor med temperaturgivare 

• Fjärrkontroll för till- & frånslag av larmet, samt ytterligare två programmerbara 

styrningar 

• Kostnadsfri app för till- & frånslag, fjärrstyrning av event, 

temperaturer och bild 

• Blinkande diod for indikation av påslaget larm 

• Maximalt antal goda grannar som kan involveras i larmet är 10 

• Inbyggda antenner  

 

Elektroniken är förberedd och du kan enkelt välja lösning och bygga ut larmet för en 

säkrare och därmed också tryggare båtsäsong. 

Det finns situationer då det är angörande med varningar eller automatik innan allvarliga 

incidenter. Larmet är konstruerat för dig som inte alltid är på båten – med bibehållen koll!  

 

 

 

Åtgärder i samband med händelser och val av 

kompletteringar 

 

För mycket vatten i kölsvinet 

Trådlöst översvämningsskydd som larmar och som kan 

programmeras att starta en länspump, stänga eller öppna en ventil 

och liknande. Du hittar den här 

https://sp-ab.se/produkt/fuktsensor-till-tradlosa-larmpaket/


3 
 

 

Läckage från anslutningen till gasolflaskan 

Gaslarm för gasol med anslutning för avstängningsventil. 

Gasavstängare för gasol – 12 volt. Larm och möjlighet att starta 

med hjälp av gaslarmet eller manuellt vi appen i mobilen. Du hittar 

en kombination här 

 

Hur mår batterierna, vad är status avseende kapacitet och 

förbrukade amperetimmar 

Batterimonitor för kapacitet och laddningstillstånd. Batteriets 

återstående kapacitet beror på antalet förbrukade amperetimmar, 

urladdad ström, temperatur och batteriets ålder.  

Utöver de grundläggande displayalternativen som spänning, ström och 

förbrukade kapacitet, visar BMV-700 serien även laddningstillstånd, 

återstående tid och effektförbrukningen i watt. De finns i tre utföranden 

Du hittar dem här 

 

Hur kan vi skydda oss för den förrädiska kolmonoxiden. 

Kolmonoxid, kemisk formel CO, även benämnd bara koloxid - starkt 

giftig och särskilt farlig eftersom den är färg- och luktlös och lätt 

blandas med luften. Kolmonoxidförgiftning sker typiskt vid brand 

och annan förbränning av organiskt material.  

Kolmonoxid kan vara mycket skadlig att andas in. Den binder till de 

röda blodkropparna 250 gånger starkare än vad syre gör, vilket gör att blodkropparnas 

förmåga att transportera syre försämras kraftigt med ökande dos. Detta gör att en hög 

exponering snabbt kan leda till kvävning även om man andas in ren luft efteråt. 

Den europeiska standarden EN 50291:s del 2 anger att en kolmonoxidvarnare ska klara 

av ”fartygsmiljö”. Bland annat ska en sådan varnare klara av en viss fuktighet till skillnad 

från vad som krävs av en värmare i en husbil eller husvagn, som anges i standardens del 1. 

Det är alltså viktigt att hålla utkik efter 2:an i standardangivelsen EN 50291–2 som ska 

finnas på varnaren.  

Kolmonoxidlarmet Fire Angel Wi-Safe2 uppfyller standarden och har den angivelsen för 

båtmiljö. En avancerad elektrokemisk sensor utvecklad att mäta och upptäcka låga nivåer 

av kolmonoxid (CO) och erbjuda en tidig varning om farliga CO nivåer i din båt, husbil 

eller husvagn. Du hittar den här 

https://sp-ab.se/produkt/gaslarmkit-for-gasol-tradlost-larm-gasoldetektor-och-gasolavstangning/
https://sp-ab.se/produkt/gaslarmkit-for-gasol-tradlost-larm-gasoldetektor-och-gasolavstangning/
https://sp-ab.se/produkt/battery-monitor-bmv-712-smart-kapacitet-och-laddningstillstand/
https://sp-ab.se/produkt/fireangel-wi-safe2-tradlos-kolmonoxidvarnare-w2-co-10x-eu/
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Brand ombord är ofta förödande, speciellt om 

båten ligger på klubben, tätt intill andra båtar 

Rökdetektor trådlös som larmar både genom akustisk 

signal lokalt och genom att skicka SMS via ansluten 

centralenhet samt larm app. Du hittar den här 

 

Utombordsmotor och drev är utsatta och för omfattande stölder 

över hela landet 

Trådlöst stöldskydd av motor och drev med sensor för temperatur, 

vibrationer och skyddsslinga. Konstruktionen innebär att det inte går 

att montera av motorn utan att larmet löser ut. Slingan är en del av 

kablaget till motorn och draget genom strategiska håligheter på 

utsida såväl som innanför motorkåpan. Du hittar den här 

 

Vem som helst kan ju faktiskt obemärkt ta sig ner i båten från 

bryggan – både när vi inte är ombord eller på natten när vi ligger 

och sover! 

Förtöjningsskydd, med larm vid vandalisering av förtöjning och tampar enligt samma 

princip med slinga som med motorskyddet.  

Trampmatta med trådlös anslutning till larmet. Mattan kan uppfattas som välkomnande 

men visar sig vara något helt annat vid embarkering… 

 

Fjärrstyrning av värmare, tända belysning, starta länspump mm. 

Inte bara vid landström ! 

Centralenheten kan programmeras att dra reläer och 

kontaktorer för styrningar oberoende av spänning, 12 - 24 

VDC eller kontaktorer för styrning av upp till 400 VAC. 

Kontaktorer hittar du här 

 

 

https://sp-ab.se/produkt/tradlos-rokdetektor-brandvarnare/
https://sp-ab.se/produkt/sp-marin-motorskydd-monterat-stoldskydd-med-larm-for-utombordsmotorer/
https://sp-ab.se/produkt/kontaktor-for-din-skena-och-styrning-400-vac-laster-24-vdc/
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Centralenheten kan programmeras att starta anslutet Smart 

Vägguttag (220 V) per automatik, med Eldes Security 

App, KeyBoB-fjärrkontroll eller knappsatser. Du hittar den här 

 

Om det händer något och jag inte har 

telefonen tillgänglig eller dålig täckning… 

Larmet har ju ditt telefonnummer och när larmet går skickar det ett SMS och information 

till appen. Du får larmet och signalen från appen går inte att ta miste på. 

Är telefonen trasig, avstängd eller av andra skäl inte tillgänglig – så får du inte veta… 

SecurityPartner – SP AB hyllar principen för grannsamverkan och i 

detta fall – larmsamverkan. Du kan ansluta upp till ytterligare 9 

kontakter - grannar vid bryggan, båtklubbskompisar osv. Detta ingår i 

larmet och enkelt att införa..! 

Vi har skapat något vi kallar för ”Trygg Granne” och tror att det finns 

medmänniskor som ställer upp – Se mer här 

Du kan dessutom ansluta larmet till en larmcentral med åtgärder enligt ett eget avtal med 

– i detta fall Avarn fd. Nokas. Larmet är ju utrustad med GPS och 

Avarn har rutiner i kontakter med polis som innebär att polis snabbt 

blir inkopplad och kan följa och genskjuta vid en insats. Vi hjälper dig 

vidare 

 

Om larmet går vore det ju intressant om det gick att titta in i 

båten och se det hemifrån! 

Du kan ansluta upp till fyra kameror i appen..! Detta kräver 

dock WiFi ombord. Om inte Internet redan är tillgängligt så är 

en installation av en router en bra lösning. Detta medför också 

att annat ombord som kräver Internet blir möjligt – titta på 

TV, spela spel, få och skicka mejl osv. Här hittar du routern 

Kameror kan förutom att visa bild och video, spela in, larma vid 

rörelse osv. Funktionerna varierar. Här hittar du kameror 

 

 

https://sp-ab.se/produkt/tradlost-vagguttag-for-eldes-gsm-larm-ewm1/
https://sp-ab.se/produkt-kategori/tryggare-hemma/trygg-granne/
https://sp-ab.se/kontakt/
https://sp-ab.se/kontakt/
https://sp-ab.se/produkt/rut240-ar-en-4g-router-fran-teltonika/
https://sp-ab.se/produkt-kategori/kameror-ombord/
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Vad finns det mer… 

Mycket mer! Det går att bygga ut ingångar för 

sensorer och utgångar för styrningar, vilket innebär 

att funktioner med automatik och påslag av sirén, 

lampor osv. kan bli ännu fler.  

 

Här är det fantasin som sätter stopp för möjligheterna. Vi fokuserar dock på säkerhet och 

förutom ovan nämnd utrustning, magnetkontakter och rörelsedetektorer hittar du fler 

sensorer och kringutrustning här 

 

 

 

Erbjudande 

Medlem i båtklubb som köper larmet via klubben får rabatt. SecurityPartner – SP AB 

samarbetar med klubbar och utbildar personer som är intresserade av att lämna support 

och bistå vid installation och utbyggnad av SP-marin båtlarm 

 

 

Finansiera larmet efter önskemål via Klarna på vår hemsida i 

butien. Betala via faktura eller dela upp köpet på upp till 36 

månader. 

 

https://sp-ab.se/produkt-kategori/sp-marin-batlarm-och-trygghet/
https://sp-ab.se/produkt-kategori/sp-marin-batlarm-och-trygghet/


7 
 

 

Marinor 

Tanken är också att vi skall samarbeta med några marinor i Skåne som i första hand 

installerar och monterar larmet. Att det sker i Skåne beror på att vi – SecurityPartner – SP 

AB finns i Skåne, mellan Helsingborg och Ängelholm. Kund som önskar köpa larmet via 

marinan skall naturligtvis kunna göra det, med intäkter för marinan från försäljningen och 

montage. Vi står för utbildningen av personal på marinan som gör installationen och 

konfiguration av tillbehör till larmet. 

Båtklubbarna kommer också att vara en partner som vi utbildar för support och hjälp till 

medlemmar som har en anläggning och vill komplettera eller köpa nytt. 

 

Certifiering 
 
Larmet är CE godkänt och har en EU-certifiering och följer normer för godkända larm i 

Europa - Czech Accreditation Institute och medlem i IAF.  

 

Villalarm, företag och mobila enheter 

Larmet finns även i varianter för villa och hem såväl som till mindre företag och 

organisationer – med anslutning till larmcentral om det finns intresse.  

Eftersom larmet har en driftspänning på 12-24 volt är larmet även lämpligt för mobila 

enheter som husbil, husvagn, lastbilar, entreprenadfordon osv. Utrustningen är i 

standardutförande av det skälet utrustad med en GPS-enhet, och lösningar i samarbete 

med Avarn Security innebär snabb etablering och samarbete mod Polisen. Och för att 

löpa linan ut kan vi erbjuda MärkDNA som ett led i att säkerställa ägaridentitet.  

För vidare kommunikation och konsultation är du välkommen med en förfrågan. 

 

Hans Lindblom 

Projektledare 

076-798 80 88 

hans.lindblom@sp-ab.se 

 

 

https://www.cai.cz/?page_id=12864&lang=en
https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Czech_Republic/66
https://sp-ab.se/kontakt/
mailto:hans.lindblom@sp-ab.se

