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Låter dig 
fokusera på din 
verksamhet
Fritidsintressen som innebär dyr utrustning är inte alltid bara ett 

nöje. Båtar, motorcyklar, vattenskotrar och fyrhjulingar är ofta 

stöldbegärliga och det är sällan du någonsin ser dessa igen 

om de skulle bli stulna.

För att Followits kunder ska kunna spendera tiden att njuta av 

sitt intresse erbjuder vi Contact Security som den mest 

kompletta stöldskyddslösningen på marknaden. 

Våra kunder berättar om en bekymmersfri lösning som bara 

fungerar, även under tuffa förhållanden.
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Känn dig trygg med 
Contact Security
Contact Security Pro och Pro E är våra stöldskyddsenheter utvecklade att klara tuffa 

miljöer. De är bland de mest kompetenta på marknaden med sin kompletta 

uppsättning spårningsmöjligheter, inklusive GPS-positionering, GSM- och

radiotriangulering. Tillsammans med kopplingen till larmcentral gör det dem till en 

lösning våra kunder kan känna sig trygga med. 

Enheter har även en rad andra funktioner för att garantera optimal funktion:

Koppling till larmcentral 

Sabotagelarm

Rörelsesensor

GEO-fence

Contact Security Pro

Contact Security Pro är vår portabla stöldskyddsenhet som enkelt placeras i 

stöldbegärlig egendom. Med dess höga batterikapacitet kombinerat med smarta 

batterisparfunktioner räcker batteriet upp till 12 månader. När enheten behöver laddas 

görs det enkelt med den medföljande trådlösa QI-laddaren. 

Enheten är även SSF-certifierad och uppfyller därmed försäkringsbolagens krav.

Contact Security Pro E

Contact Security Pro E är en fordonsmonterad spårsändare som erbjuder en mängd 

funktioner för din trygghet. Utöver funktionerna som är gemensamma för de båda 

enheterna kopplas Pro E till fordonets tändningssystem. Det betyder att du inte 

behöver tänka på att ladda enheten och får även information om fordonets 

batteristatus. Enheten kan även rapportera tändningsstatus (på och av) och kan 

därmed larma om fordonet startas utanför tillåten tid.

För kunder i särskilt utsatta miljöer finns även möjligheten att utrusta enheten med 

överfallslarm, direkt kopplat till larmcentral för extra trygghet.
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Followit
Followit AB är en av de ledande, mest erfarna leverantörerna 

inom mobil- och satellitpositionering av djur, fordon, transporter, 

människor och egendom med anor sedan 1974. 

Erfarenheten har bidragit till att utveckla några av de mest 

kompletta lösningarna på marknaden för viltforskare, 

transport- och säkerhetsbranschen, för boskap och jakt och för 

övervakning av värdefull egendom. Alla våra lösningar är 

utvecklade med tillförlitlighet som ledord 

och stolthet som motivator.

Followit är en av få leverantörer som tillhandahåller hela lösnin-

gen. Från egenutvecklad hårdvara, tillverkad i våra lokaler i 

Lindesberg, till egenutvecklad mjukvara för att erbjuda exakt 

den funktion som kunden behöver.
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