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Räddningstjänstens insatser 2014 
Bränder i flerbostadshus dominerar 
brandstatistiken där glömd spis är den 
enskilt största orsaken. Av alla 
räddningsinsatser utgjorde falsklarm 70 %. 
Med hjälp av zonhantering och 
tvåsektionsberoende kan detta minimeras. 

 
 
 
 
 
  

X2 Wireless består av en gateway 
ansluten till larmcentral och repeaters 
som enkelt installeras för att utvidga det 
trådlösa nätverket. Systemet täcker stora 
fastigheter med upp till 700 brandvarnare. 

Systemet används för att detektera brand i 
flerbostadshus och larmar till exempel 
räddningstjänst snabbt och säkert. De trådlösa 
brandvarnarna i systemet övervakas 
kontinuerligt så att även fel och batteristatus 
rapporteras till en ansvarig person. 
 
 
X2 Wireless är helt moduluppbyggt och 
radionätet kan utökas med repeaters vid 
behov som även de är trådlösa. Exempelvis 
kan trapphus och andra 
gemensamhetsutrymmen larmas upp efter 
behov. 
 
 
Kommunikationen mellan alla enheter i 
anläggningen är krypterad och kan inte 
manipuleras. Med tvåsektionsberoende 
larmdetektering kan räddningstjänsten larmas 
direkt vid en brand via IP och GPRS. 
 

X2 Wireless brandsäkrar din fastighet 
  
X2 Wireless skapar tryggt boende med enkel trådlös installation och förenklar 
systematiskt brandskyddsarbete. 

Brandvarnarna ansluter till närmaste 
repeater eller direkt till gateway. 
Radiohopping-teknologin i repeatrarna 
gör det möjligt att placera brandvarnare 
geografiskt långt bort från gateway. 

 

Enligt lagen (2003:778) skydd mot olyckor 
är fastighetsägare skyldiga att förhindra 
brand i sina byggnader. X2 Wireless är ett 
snabbt och enkelt sätt att åtgärda detta. 
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Fördelar 

 Lätt att installera 

 Ingen kabeldragning 
 Övervakas online 

 Direktkoppling till SOS Alarm 

 Förenklar systematiskt brandskyddsarbete 
 Ökad trygghet 

 Tvåsektionsberoende 

 Zonhantering 
 Vätskedetektering för badrum och kök 

 Temperaturövervakning 
 
Komponenter 

 Gateway 

 Brandvarnare 
 Mini (2 ingångar / 2 utgångar) 

 Temperatur och fuktsensor 

 Vattenläckagesensor 
 

X2 Cloud 

 Prioriterad SMS-utsändning 
 Larmutsändning via E-mail 

 Full presentation av X2 Wireless 

 App för Windows / Android / iOS 
 Högsta säkerhetsklassning enligt SSL Labs 
 

  

 
 

Fördelar med trådlöst brandvarningssystem 

För mer information, kontakta: 

Mattias Jonsson 

0705 - 50 80 90, mattias@foab.se 

Uppkopplade brandvarnare. 
För din säkerhet.  


