
Zenita Security är ett av Sveriges äldsta och mest 
välmeriterade säkerhetsföretag som utmanar den 
traditionella synen på säkerhetslösningar. Vår 
specialitet är kundanpassade lösningar som är 
kostnadseffektiva och långsiktiga.

Förutom klassiska säkerhetssystem med 
inbrottslarm, passersystem, brandlarm, 
kameraövervakning och integrerade system så 
erbjuder vi även en rad Cloud-tjänster.

Välkommen till Zenita Security

Vi arbetar med säkerhetssystem och kombinerar produkter som vi vet 
möter våra kunders unika krav, behov och önskemål. Vi brinner för ny 
teknik och beprövade lösningar. Vi drivs av nyfikenhet och styrs av 
erfarenhet och professionalism.

Vi har säkerhetslösningen 
för dina behov.



Experter på integration 
mellan säkerhetssystem. 
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CCTV 
Kameraövervakning

Brand- och 
utrymningslarm

Inbrottslarm

Genom våra kundanpassade lösningar för säkerhetssystem kan vi erbjuda 
integration och grafiskt användargränssnitt för att hantera inbrottslarm, 
åtkomstkontroll, brandsystem, videohantering, meddelandehantering, samt 
smart hantering av nycklar.

Digitala låssystem

Passersystem
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Besökshantering

Grafisk presentation

Porttelefoni

Nyckelskåp



Vi arbetar bara med 
den främsta tekniken. 
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Överordnat system - Grafisk presentation
Vår erfarenhet visar att verksamheter med två eller 
fler undersystem som har behov av förebyggande 
säkerhetsarbete, får ut mycket mer värde av att samla alla 
sina system i en integrerad lösning, jämfört med att hantera 
passer-, larm-, brand- och video som separata system.
• PACOM Unison
• ALVIS

Inbrottslarm
Vi använder marknadens ledande fabrikat och samarbetar 
med de främsta leverantörerna av inbrottslarm, utan att vara 
knutna till en särskild leverantör eller ett visst fabrikat.
• PACOM Sentrion
• ASSA ARX
• Galaxy

Brand- och utrymingslarm
För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs att 
den tekniska installationen samverkar med brukarna. Vi har 
erfarenheten, tekniken och kompetensen för att ta fram de 
larmlösningar som vi vet passar våra kunder.
• Notifier
• Securiton

CCTV - Kameraövervakning
Zenita Security har erfarenhet av de flesta CCTV-fabrikat på 
marknaden. För oss är integration av CCTV mot andra system 
något självklart. T ex mot överordnade system som Unison eller 
med parallella system som radar för tidig detektering. Självklart 
integrerar vi även mot tredjepartsapplikationer.
• Avigilon
• Milestone
• Eagle Eye

Passersystem
Vi har både mjukvaru- och nätverkskompetens i bolaget, vilket 
gör oss till en av marknadens mest kompetenta aktörer när det 
gäller nätverksbaserade passersystem.
• Pacom Sentrion
• ASSA ABLOY - ARX
• RCO

Drift- och larmcentraler
Vi har levererat lösningar och teknik till drift- och larmcentraler 
under snart 30 års tid. Önskar ni uppgradera er befintliga 
larmcentral med modern flexibel mjukvara, alternativt 
bygga en ny larmcentral, eller har ni behov av en visuell 
övervakningsplattform för flera olika system på en site, vänd er 
till oss.
• Innovative ISM
• Larm 2000

Digitala lås
De digitala låssystemen har många fördelar, både när det gäller 
säkerhet, miljömedvetenhet och ekonomi i jämförelse med 
mekaniska lås. Behörigheter kan styras och tas bort vilket ger 
full kontroll över låssystemet. Ett modernt digitalt låssystem 
som underhålls kommer alltid vara som nytt, oavsett hur många 
nycklar/taggar som tappats bort.
• Iloq
• Dormakaba

Porttelefoni
Entréer till fastigheter blir hela tiden mer intelligenta och 
arkitekterna får allt större frihet att utforma den. Men ju fler 
möjligheter man har, desto viktigare blir det att satsa på rätt 
produkt med fokus på det väsentliga. Ett företag prioriterar 
sannolikt tillgänglighet och möjlighet att styra denna under 
dagen, medan det i privatbostäder delvis handlar om 
tillgänglighet men också säkerhet och möjlighet till enskildhet i 
det privata hemmet.
• SIEDLE
• Axessa

Nyckelskåp
Fysiska nycklar är fortfarande en viktig del av säkerheten i 
fastigheter. Med ett elektroniskt nyckelskåp kan access till 
enskilda nycklar administreras, regleras och dokumenteras.  
Våra skalbara nyckelskåp kan integreras och hanteras genom 
säkerhetssystem.
• Deister

Vi är inte låsta vid något fabrikat eller produkt. Vi kombinerar och integrerar 
produkter för att hitta rätt säkerhetslösningar till vår kund, men utgår alltid från 
kundens önskemål, behov och förutsättningar.
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Vår organisation.
Uppdrag och personal planeras av koordinatorer och projektledare.
Ärendehanteringssystem och elektroniska planeringsverktyg, 
egenkontroller och dagböcker är självklara delar i vår verksamhet.

Service – Kundcenter
När du kontaktar Zenita Security är det oftast vårt kundcenter som 
besvarar ditt samtal. Kundcenter planerar våra servicetekniker, ansvarar 
för mindre jobb, kompletteringar, reparationer och planerat underhåll.
För oss är underhåll av säkerhetsanläggningarna något väldigt viktigt. 
En ny anläggning kommer inte bidra på rätt sätt med säkerhet och 
funktionalitet om den inte underhålls. När en installation är klar och ska 
tas i drift av en kund sker även en intern överlämning från installation 
till service hos oss. Installatörerna kan då arbeta vidare med nästa 
projekt och hålla sina tidplaner, medan serviceavdelningen tar hand om 
anpassningar, tillbehör, garantiservice och serviceavtal.
 
Installationsavdelning
Större installationer sker ofta i entreprenadform och genomförs på ett 
strukturerat sätt med projektledare som hanterar en projektorganisation, 
kommunicerar med kund och styr konstruktionen och genomförandet 
med hjälp av ledande montörer och projekt-, tid- och KMA-planer. 
Projektledaren är kundens kontakt som ansvarar för att resultatet 
verkligen motsvarar det som förväntas av alla intressenter.
 
Säljavdelningen
Inom säljavdelningen finns verkligen höga kunskaper om 
säkerhetslösningar. Hit kan du med förtroende vända dig för att få 
rätt lösning för ditt säkerhetsbehov. Här jobbar vi långsiktigt med att 
kombinera rätt produkter och tjänster till dig som kund. Ofta hjälper 
våra systemspecialister och projektledare till att säkerställa lösningar, 
integrationsfrågor och tidplaner.
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Zenita Security ingår i säkerhetskoncernen 
Prosero Security Group som består av ett 
stort antal säkerhetsföretag i Sverige, Norge 
och Finland som arbetar med projektering, 
installation och service inom lås, passersystem, 
kameraövervakning/CCTV, brandlarm, 
inbrottslarm samt dörrautomatik.



Vår verksamhet.
Certifieringar och behörigheter
Med en unik kombination av certifieringar och behörigheter 
erbjuder vi kompetens, teknik och innovation i toppklass.

Certifierad anläggarfirma för Brandlarm    SBF 1008 
Certifierad anläggarfirma för Inbrottslarm   SSF 1015 larmklass 1-4 
Certifierad anläggarfirma för CCTV   SSF 1061
Behörig installatör 1000V
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Ledningssystem
Verksamheten styrs genom ett ledningssystem som omfattar försäljning, projektering, installation, service 
och underhåll av säkerhetssystem. 
Motsvarar kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 
Ledningssystemet är certifierat mot ISO 9001 och ISO 14001 av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.
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Vår arbetsmodell.
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Zenita Security 360°

Analys
Våra säljare har hög kompetens och är behöriga ingenjörer. Detta 
säkerställer att vi kan ge dig som kund korrekta råd och en bra lösning. 
Under arbetets gång har vi kontinuerlig kontakt med berörda personer hos 
dig som uppdragsgivare, - det för att inhämta information och underlag 
till analysen. Tillsammans gör vi en noggrann genomgång av behov, 
arbetssätt, externa krav och normer, samt vanor och användarbeteenden 
som vi behöver ta hänsyn till. Resultatet är en säkerhetslösning som är 
utformad på rätt nivå, till rätt kostnad och med bästa möjliga kundnytta.

Projektering
Zenita Securitys projektägare följer ditt projekt från första kontakten fram 
till slutleverans och besiktning. I nära samarbete med ledande montör och 
tekniker arbetar projektägaren för att färdigställa systemleveransen till dig.

Installation
Våra tekniker har lång erfarenhet från olika typer av installationer och 
installationsförberedande arbeten. Deras kompetens spänner över ett 
brett område, såsom klassiska säkerhetssystem, inbrottslarm, brandlarm, 
passersystem och kameraövervakning. Men även installationer i 
K-märkta känsliga miljöer och system för säkerhet och AV-utrustning 
av högsta klass för privata bostäder. Hos oss är vidareutbildning 
prioriterat för upprätthållande av kunskap, det är därför vi har ytterst få 
besiktningsanmärkningar på våra installationer och dokumentation.

Service
Själva grundidén med ett säkerhetssystem är att skapa trygghet för 
brukaren. Därför bör det också vara självklart att en utbildad larmtekniker 
regelbundet provar, kontrollerar och underhåller din säkerhetsanläggning 
samt går igenom protokollet över anläggningens status tillsammans med 
dig. Det är ett exempel på hur vi skapar avtalad trygghet!

Vi tar ansvar för varje länk i säkerhetslösningarna vi erbjuder. Från analys och 
projektering till installation och service. Omfattningen av säkerhetssystemet 
anpassar vi efter situation och behov. För oss är flexibilitet och användarvänlighet 
inte bara ord. Det är viktiga ingredienser i säkerhetslösningar som vi vet fungerar 
för våra kunder.
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Våra tjänster.
Förvaltning, service och drift
Våra säkerhetstjänster inom administration och molntjänster ger dig möjlighet 
att köpa en helhetslösning för skötsel, administration och förvaltning av dina 
säkerhetssystem, lås och passersystem. Du behöver inte oroa dig för om någon 
blir sjuk eller att en server inte får underhåll eller backup. Vi har utbildat våra 
medarbetare så att du ska kunna känna dig trygg och få en enklare vardag.

Ärendesystem
Vårt ärendehanteringssystem är ett exempel på tjänst som vi erbjuder våra 
större kunder. De kan då anmäla serviceärenden eller beställningar och få direkt 
återkoppling kring utförda åtgärder. Det gör att fel och brister dokumenteras, 
identifieras och åtgärdas på ett systematiskt sätt, viket i sin tur bidrar positivt till 
anläggningarnas höga kvalitet och driftsäkerhet 

Säkerhetslösningar i molnet
Med tjänster inom Zenita Security Cloud kan vi underlätta för våra kunder att 
hantera sina larmsystem, t ex kan en eller flera lokala larm- och passersystem-
servrar hostas i en separat del av vårt Cloud. Vi kan med denna lösning även 
erbjuda underhåll, uppdatering och backup. Administratörer kan erbjudas en säker 
access, exempelvis om organisationen arbetar i ett öppet landskap.
 
Integrationstjänst - Besökshantering
Allt fler upptäcker fördelen med ett besökshanteringssystem för ett eller flera 
företag. Besökssystemet hjälper till att skapa ett effektivt och professionellt intryck 
av organisationen. Systemet administrerar besökare, skriver ut namnskyltar och 
skapar förutsättningar för hantering av automatiska besökare. Möjlighet till flera 
språk och integration mot exempelvis Pacom Unison finns självklart.
 
• Unison Cloud
• Sentrion Cloud
• Säker fjärrservice och Kundstyrd access
• Funktioner såsom Säker mailserver
• Digitala låssystem med Cloudserver
• Hosted eller Cloud CCTV
• Hosted eller Cloud Passersystem
• Funktioner för transportsäkerhet
• Larmmottagning och utrustning i datacenter
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Några referenser.
Stockholms Universitet
Ramavtal gällande alla typer av säkerhetsteknik. 
Stockholms Universitet har varit kund hos Zenita Security i mer än 30 år.

Stockholms Hamnar 
Ramavtal för säkerhetsteknik och låssystem.

Flinks Järn 
Säkerhetssystem till flertalet butiker och lager för Flinks Järn i Stockholm.  

Länsförsäkringar
Integrerade säkerhetssystem med larm för inbrott, överfall, brand och 
kameraövervakning för kontor och uttagsautomater. 

Klarna
Helhetsleverantör av larm och säkerhetssystem för Klarnas huvudkontor, 
lokalkontor och filialkontor i USA och Tyskland.

IKEA
Service och underhåll av brandlarm på IKEA Kungens Kurva i Stockholm.

24Storage
Leverantör av brandlarm till ett flertal anläggningar i Stockholm.

Net Insight
Larminstallationer på Net Insights huvudkontor.

Eco Data Center
Leverans och konstruktion av säkerhetssystem för kritisk infrastruktur.

Mobiloperatören 3
Larm och säkerhetssystem för mobiloperatören 3 (Hi3G Access Sweden AB) 
huvudkontor.

Kungliga musikhögskolan CAMPUS
Säkerhetsanläggning med kortläsare.

Tele2
Integrerade säkerhetssystem med inbrottslarm, passersystem, 
kameraövervakning samt speedgates till huvudkontor. 
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Kontakta oss om du vill veta mer.
Telefon: 08 602 00 00

Besöksadress: Ostmästargränd 5, 120 40 Årsta
Postadress: Zenita AB, Box 90104, 120 21 Stockholm

zenita.se

Vi arbetar med säkerhetssystem och 
anpassar lösningar som vi vet möter våra 
kunders unika krav, behov och önskemål. 
Vi brinner för ny teknik och beprövade 
lösningar. Vi drivs av nyfikenhet och styrs 
av erfarenhet och professionalism.


