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Gardio använder forskning för hörselskadade i nytt brandlarm 

 

Gardio använder resultat från forskning för hörselskadade i mjukvaran till sitt nya 

uppkopplade brandlarm. Mjukvaran som sätts i kameran, gör det möjligt att skilja ut 

sirenljud från bakgrundsljud. Därmed öppnas möjligheten att använda billiga enkla 

brandvarnare under hundralappen i ett uppkopplat brandlarm.  Dyra specialanpassade 

brandvarnare med inbyggd radiosändare, har hittills varit den enda lösningen och är 

idag standard hos larmbolagen. Genom Gardios nytänkande kapas kostnaden för 

tjänsten rejält. 

Tekniken som används i Gardios larmkameror är resultatet av flera års forskning. Idén var 

ursprungligen tänkt att varna hörselskadade vid larmsignaler. Gardio använder nu istället 

tekniken i sin förbättrade larmtjänst. Ljudet från brandvarnaren aktiverar 

brandlarmsfunktionen i bevakningskamerorna, brandlarmet aktiveras och skickar live-bilder 

till ägarens mobil och vid behov till larmcentralen. Med kamerornas högupplösta bilder görs 

en säkrare bedömning av situationen dvs om det verkligen brinner och om brandkåren ska 

larmas eller endast väktare åka till bostaden. Möjligheten att bedöma om det är ett riktigt 

larm är oerhört viktig då ett falsklarm till brandkåren blir kostsamt. 

-          ”Kostnaden för kunden minskar rejält genom vårt nytänkande i vårt mobila 

larmkoncept, samtidigt som tryggheten ökar genom att kunden direkt kan se i mobilen vad 

som händer om larmet går”, säger Sven Hålling, vd på Gardio. 

Förutom att Gardios hemlarm kostar en bråkdel av vad andra larmföretags tar betalt för sina 

lösningar, blir även kostnaden att lägga till ett brandlarm i befintlig lösning liten, genom 

möjligheten till inköp av vanliga enkla brandvarnare. 

Gardios hemlarm med kamerabevakning bygger på att kunden själv kan se boendet och hela 

scenariot i mobilen vid larm.  Känner kunden inte igen personen som utlöst larmet, trycker 

han/hon på larmknappen och all nödvändig information med bilder skickas till Nokas 

larmcentral. Bevakningsföretaget rycker då ut med väktare. Kunden får total kontroll över 

boendet. 

För ytterligare information, kontakta: 

Sven Hålling  Mobil: 0705 825 323 

VD Gardio   Epost: sven.halling@gardio.se 

Ytterligare information och bilder för nedladdning: www.gardio.se /press 

Företaget Gardio 

Gardio är ett svenskt företag inom hemlarm med kamerabevakning för konsumentbruk. Till 

skillnad från vanliga hemlarm så använder Gardio högupplösta bevakningskameror med 

motorstyrning, nattseende och brandlarmsfunktion. Med HD-kameror som larmsensorer har 

kunden alltid koll i mobilen på vad som händer därhemma vilket ger större trygghet och 

sparar kostnader genom att man slipper skicka väktare i onödan. Gardio är kopplat till Nokas 

certifierad larmcentral med fria väktarutryckningar vid inbrott. 
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