


Velkommen som kunde hos Sikring24 og Brannvesenet. 
Alarmen er nå tilknyttet døgnbemannet alarmsentral. 
Ved utløst alarm vil det bli foretatt en kontrolloppringing 
til adressen. Dersom alarmsentralen ikke oppnår kontakt, 
eller riktig passord oppgis, vil det snarest bli foretatt 
utrykning til adressen.

NB – VI ANBEFALER ALLE KONTAKTPERSONER Å LEGGE INN 
ALARM S24 MED HOVEDNUMMER 947 89 689 OG 
TILLEGGSNUMMER 23 03 07 70 PÅ TELEFON SLIK AT DE SER 
AT ALARMSENTRALEN RINGER VED UTLØST ALARM!

Fremgangsmåte ved utløst alarm
Feilaktig utløst alarm skal slås av så raskt som mulig. Slår 
du av alarmen med riktig kode før vi har rukket å komme i 
kontakt med deg vil du motta en SMS fra alarmsentralen 
som bekrefter at utrykning og videre aksjon stoppes (du 
skal ikke svare på denne SMS meldingen). 

Sikring 24 AS
Vardeveien 5 / 1450 Nesoddtangen / Tlf.: 947 89 689 / E-post: post@sikring24.no

Organisasjonsnummer NO.: 994813153 MVA

Dersom dette ikke skjer skal du ringe alarmsentralen på 
947 89 689 for å stoppe utrykning. 

Henvendelser til Sikring24
Du kan når som helst kontakte Sikring24 på telefon 947 89 
689 eller via e-post på post@sikring24.no

Vi takker for at du valgte Sikring24 og Brannvesenet 
som din alarmleverandør!

Vennlig hilsen
Sikring24 AS

Petter B Schjelderup
Daglig leder

Viktig informasjon til våre alarmkunder
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Betjeningspanel

 SLÅ PÅ ALARMEN – Trykk på “rød tast” + din kode eller ID brikke
 * Alle dører må være lukket for å slå på alarmen
 
 SLÅ AV ALARMEN – Trykk på ”grønn tast” + din kode eller ID brikke
 
 SLÅ PÅ DELSIKRING (når noen er hjemme) – Trykk på ”grønn/rød tast” + din kode eller ID brikke
 * UT- og INNGANGSTID høres ikke fra sentralen når du slår på delsikring

Manuell varsling av Innbrudd – Hold inne begge de nederste knappene til alarmen løses ut
Manuell varsling av Brann – Hold inne brannsymbolet nederst til høyre på panelet til alarmen løses ut

BRUKERVEILEDNING

Med vår App for 
alarmstyring kan du 
enkelt slå alarmen av 
og på fra din telefon, 
sjekke status og se 
hendelser. Gå inn på 
www.sikring24.no 
under menyen kundeservice” for beskrivelse av oppsett.

Alarmstyring Smarttelefon

Med vår App for 
alarmstyring kan du 
enkelt slå alarmen av 
og på fra din telefon, 
sjekke status og se 
hendelser. Gå inn på 
www.sikring24.no 
under menyen kundeservice” for beskrivelse av oppsett.

Alarmstyring Smarttelefon



Ønsker du flere opplysninger ring  Send mail

947 89 689 post@sikring24.no
Spør oss om råd! 

Sikring24 er eneste alarmselskap som garanterer deg 
direkte utrykning fra Brannvesenet, og eneste alarmselskap som har 
vektere stasjonert lokalt i din kommune. 

Sikring24 er din lokale alarmleverandør og skal oppleves nært og 
trygt. Vårt samarbeid med det Follo Brannvesen IKS skal sikre deg 

raskest mulig utrykning, både ved brann- og innbrudd. Vi benytter lokale montører og 
lokale leverandører så langt det er mulig. Ved å velge Sikring24 får du ikke bare 
nærhet og trygghet, du støtter også lokalt næringsliv og bidrar å styrke Brannvesenet 
ved at en stor det av alarmavtalen går direkte tilbake til Brannvesenet. Bli med på 
laget, velg Sikring24 og Brannvesenet som din alarmpartner!

Petter B. Schjelderup
Daglig leder

Raskere og Tryggere med Boligalarm fra Sikring24
Sikring24 - ditt lokale alarmselskap


