
BRANDLARM
Mysec är av SBF certifierad anläggarfirma 
för automatiska brand- och utrymningslarm, 
vilket innebär att vi följer regelverken SBF 
110 och Svenska Brandförsvarsföreningens  
”Rekommendationer utrymningslarm 2003”  
Att installera automatiska brandlarm innebär 
att vi följer regelverken samt att vi får ansluta 
våra brand- och utrymningslarm till larmcentral 
(SOS) med åtgärd från brandförsvar. 

Vi ansluter parallellt med larmcentralen alla 
våra installationer till MYSEC Larmportal.

SERVICE, UNDERHÅLL & JOUR
Mysec är ISO certifierad anläggarfirma för 
kvalitet och miljö med en egen ambition att 
alltid vara på topp. Service och underhåll är 
en mycket viktig del i vår verksamme måste 
hållas, samt att en kund som har problem 
alltid måste få bästa service.

Vår tekniska personal ingår i ett rullande 
beredskapsschema vilket innebär att våra 
kunder alltid, dygnet runt, året runt har 
direktkontakt med en kunnig tekniker.
Våra projektörer och tekniker har också stor 
kunskap i lås och låsarbeten.

INBROTTSLARM 
Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma 
för inbrottslarm i larmklass 1-3. Vi har stor 
erfarenhet, rutinerad personal och arbetar 
med marknadens bästa produkter. Vi gör 
allt från den lilla anläggningen i din bostad 
till den stora helintegrerade anläggningen 
i en kommun med inbrottslarm, brand- och 
utrymningslarm, passersystem och CCTV.

Vi ansluter alla våra larminstallationer till 
MYSEC larmportal.

MYSEC LARMPORTAL
Är en egenutvecklad molnbaserad larmportal 
där behöriga användare hanterar och 
administrerar larm och larmhändelser i 
anslutna larmsystem. Larm förmedlas till 
larmmottagare som sms, e-post och/eller 
pushnotiser. 

Portalen är utvecklad för att kunna replikeras 
och brandas av återförsäljare, vilket innebär 
att ÅF får ett eget administrations-gränssnitt 
med egen logo och anpassning till sitt företag/
organisation i MYSEC larmportal.

CCTV
Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma för 
CCTV. En certifierad installatör är till för att 
ge slutkunder och kravställare förutsättningar 
till en kameraövervakningsanläggning som 
motsvarar de krav och specifikationer som 
ställs på anläggningen.

Vi installerar kamerabevakning för den 
mindre anläggningen likväl som till den stora 
anläggningen med obegränsat antal kameror 
anslutna till larmcentral. I alla installationer 
finns möjlighet till lagring och inspelning samt 
direkt åtkomst från smartphone, dator och/
eller surfplatta.

MYSEC PERSONLARM
Vi har tagit fram ett eget koncept (App) för 
personlarm i smartphones, Mysec Personlarm! 
Personlarmet kan vara för den som är sjuk eller 
är i nöd och behöver snabb hjälp, eller för nära 
och kära som vill veta var du är.

Mysec Personlarm går att ansluta till larmcentral 
för professionell hantering av den typen av larm.

VI SKAPAR TRYGGHET
Mysec Sweden AB säljer, installerar, utför service, supportar och underhåller inbrottslarm, 
brandlarm och CCTV. Vi innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och 
är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm 
SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 samt för CCTV, SSF 1061. 

SÄKERHETSLÖSNINGAR MED FULL KONTROLL 
Mysec Sweden AB är din säkerhetspartner som med erfaren personal 
blandar erfarenhet med nytänkande.  

Mysec Sweden AB
Västberga allé 60 
126 30 Hägersten

+46 8 775 42 60
info@mysec.se
www.mysec.se


