
LFlarmcentral.se

Våra priser gäller när du tecknar avtal med 36 månaders bindningstid.

Prislista Larmcentral

Larmpaket Pris

Grundpaket 2 995 kr

Kamerapaket 1 3 495 kr

Kamerapaket 2 3 995 kr

Månadskostnad 299 kr







Tillbehör som du kan beställa Pris i samband med 
grundinstallation

Rökdetektor med inbyggd siren 895 kr

Rörelsedetektor 895 kr

Rörelsedetektor med kamera 1 795 kr

Magnetkontakt 695 kr

Diskret magnetkontakt 895 kr

Manöverpanel 1 195 kr

Utomhussiren 2 695 kr

Fjärrkontroll 495 kr

Larmbricka 95 kr

Kallrumsdetektor 1 795 kr

Kallrumsdetektor med kamera 3 495 kr

Glaskrossdetektor 1 595 kr

Temperaturdetektor 995 kr

Vattendetektor 1 095 kr





























OBS!

Alla våra paket innehåller SIM-kort, larmskylt, 
dekaler, fria utryckningar via auktoriserad 
partner samt uppkoppling till Länsförsäkringars 
larmcentral.
 
Kompletterande information om larmpaketens 
innehåll hänvisar vi till vår produktfolder, via 
telefon 020-20 79 00 eller LFlarmcentral.se. 

På LFlarmcentral.se hittar du även allmänna 
villkor.
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Tips från oss!

Vill du veta mer? Ring 020 - 20 79 00 eller mejla till kundservice@LFlarmcentral.se.

Rörelsedetektor med kamera
För att snabbt kunna verifiera vad som händer i 
din bostad och göra rätt åtgärd så rekommen-

derar vi en rörelsedetektor med kamera. Vid tillexempel 
en brand är tiden direkt avgörande. Vår rörelsedetektor 
med kamera är dessutom trådlös, husdjursanpassad och 
tar bilder när den upptäcker rörelse eller vid brandlarm. 

Rökdetektor
Rökdetektorn är larmets kanske viktigaste 
komponent och den är alltid i drift oavsett 

om du larmat av eller på. Vi rekommenderar minst en 
rökdetektor på varje våningsplan för att snabbt upp-
täcka en eventuell rök- eller brandkälla. Om larmet även 
innehåller rörelsedetektorer med kamera kan våra larm-
operatörer med hjälp av bilderna verifiera en eventuell 
brand och spara tid.

Skalskydd
Med funktionen skalskydd kan du larma valda 
delar av din bostad medan du själv är hemma. 

En trygghet, inte minst när du sover. Våra installatörer 
hjälper dig att anpassa ett skalskydd som passar dina 
önskemål och din bostad. 

App i Google Play eller App Store
Ladda ner appen Visonic-Go, så kan du enkelt 
kontrollera ditt larmsystem var som helst, när 

som helst. Du kan larma av och på larmsystemet, se 
status för olika produkter och historiska händelser.

Utesiren
En utomhussiren ger ifrån sig ett kraftfullt ljud 
och drar till sig uppmärksamhet genom blink-

ande ljus. Man bör montera sirenen synlig men svåråt-
komlig, helst högt upp på fasaden i riktning mot gatan.


