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Med fokus på säkerhet 
Trygghetscentrum erbjuder brottsförebyggande åtgärder samt brottsofferstöd för företagare. Inom 
verksamheten finns bland annat tjänsten Trygga företagare – en SMS-/MMS-baserad tjänst för 
anslutna företag. Flera aktörer samarbetar med Trygghetscentrum i brottsförebyggande syfte, bland 
andra Indusec AB och Key Innovations AB. 

 
Två huvudaktörer inleder samarbete med Trygghetscentrum. 
För att hitta former för att förebygga brottslighet, har Indusec AB och Key Innovations AB beslutat att 
samverka för att göra brottsförebyggande insatser. 
 
”Vi är glada att knyta Inferno ljudbarriär och ATU till Trygghetscentrum”, säger Magnus Rydhult, VD 
för Trygghetscentrum. ”Inferno ljudbarriär försvårar effektivt brottslig aktivitet. Key Innovations ATU 
eliminerar behovet av kabeldragning och dyrbara tele-abonnemang och förmedlar snabbt och enkelt 
larm eller styr extern larmutrustning.” 
 
Inferno ljudbarriär är nästa generations larmsiren. Genom att alstra ett outhärdligt patenterat ljud blir 
inbrottet inget annat än ett inbrottsförsök. Inferno ljudbarriär installeras i allt från butiken, 
arbetsboden, entreprenadmaskinen till kontoret, elcentralen och laboratoriet.   
 
Key Innovations larmförmedlingsenhet ATU använder en helt ny teknik för att förmedla larm i 
klartext. Systemet är helt automatiskt och kan anslutas till alla typer av larmcentraler och/eller 
detektorer, sirener och videoövervakningssystem, eller användas helt fristående. 
 
”Indusecs och Key Innovations produkter förstärker och förbättrar existerande lösningar, utan stora 
investeringar eller dyra installationer. De ansluts enkelt till befintliga system eller kan utgöra grunden 
till nya”, avslutar Magnus Rydhult. 

 
För mer information kontakta: 

Magnus Rydhult, VD, Trygghetscentrum, 0680-718 500 

magnus@mofsweden.se  

www.trygghetscentrum.se 

 

Thomas Högler, Managing Partner, Key Innovations AB, 08-411 8855 

thomas.hogler@keyinnovations.se 

www.keyinnovations.se 

 

Johan Sandberg, VD, Indusec AB, 08-446 1830 

johan.sandberg@inferno.se 

www.inferno.se 

 
Trygghetscentrum fokuserar sin verksamhet på företags brottsförebyggande åtgärder och på brottsoffer. Genom att vara en 

resurs för det drabbade företaget kan Trygghetscentrum hjälpa till med kontakter på myndigheter och försäkringsbolag, samt 

bistå med råd om hur man undviker att drabbas av förnyade brott.  

 

Key Innovations utvecklar nya produkter för säkerhetsmarknaden i egen regi och i samarbete med partners såväl i Sverige 

som utomlands. Förutom ATU har produkten Tap-a-Key för en-knappskodad låsmanövrering redan blivit internationellt 

uppmärksammad. 

 

Indusec är världsledande på högeffektiva och avancerade audio- och ljusprodukter för säkerhetsmarknaden, så kallade 

säkerhetsbarriärer. Produkterna går under namnet Inferno och installeras på de platser eller objekt där ett högt skydd är 

önskvärt. 


