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Genom att gå vidare under ett gemensamt varumärke säkerställer 
AddSecure att kunder över hela Europa får tillgång till säkra, pålitliga och 
framtidsorienterade IoT-lösningar. 
 
AddSecure, en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus 
på säker kritisk kommunikation och säker data, meddelade idag ett namnbyte för Dualtech 
IT AB, en ledande leverantör av säkra IP-baserade larmkommunikationsterminaler och 
innovativa tjänster.  
 
Efter AddSecures förvärv av Dualtech i september 2020 går företagen nu ihop officiellt under 
ett varumärke. Genom att konsolidera Smart Alarms-lösningarna och  varumärket stärks 
företagets erbjudande till marknaden ytterligare.  
 
– Genom att samla all kunskap under samma varumärke stärker vi vår Smart Alarms-portfölj, 
vår expertis och marknadsnärvaro i Europa. Det kombinerade erbjudandet kommer att 
gynna kunder i hela Europa som kommer att förses med framtidsorienterade, säkra och 
pålitliga helhetslösningar för IoT-konnektivitet, säger Peter Johansson, affärsområdeschef 
för Smart Alarms, AddSecure. 
 
Detta är extra viktigt med tanke på den nya EU-standarden 50136-3 för larmöverföring som 
krävs från och med 2021. Tidigare var det bara sändaren som behövde testas, inte den 
mottagande utrustningen, men den nya standarden föreskriver att larmsystemet måste 
testas hela vägen från ändpunkt till ändpunkt.  
 
Det gemensamma erbjudandet är också viktigt med tanke på det kommande teknikskiftet, 
det vill säga utfasningen av koppar-, 2G- och 3G-näten som äger rum i hela Europa. Kunder 
och installatörer kan nu börja använda en ny generation trådlösa och IP-baserade 
larmterminaler som stöder både larmabonnemang och möjliggör säker IoT-kommunikation 
för andra fastighetshanterings- och videoövervakningssystem. Ett viktigt steg för alla som 
har behov av säker uppkoppling och fjärrservice för att verksamheten ska fungera på ett 
säkert sätt. 
 
– Genom att kombinera expertis och praxis inom IT- och cybersäkerhet kommer vi dessutom 
att kunna skapa nya, innovativa lösningar som kan möta den ökade digitaliseringen och 
därmed de ökande säkerhetshoten som kunderna står inför, fortsätter Peter Johansson. 
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Nordiska kunder, partners och andra intresserade har möjlighet att träffa det gemensamma 
Smart Alarms-teamet på Sectech, monter 03:71, som äger rum i Stockholm den 27–28 
oktober 2021.  

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Kristina Grandin, Director Corporate & Marketing Communications, AddSecure 
Mobil: 070 689 52 08, kristina.grandin@addsecure.com 

Om AddSecure 
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och 
säkerdata. De pålitliga helhetslösningarna är baserade på teknik för säker kritisk kommunikation som kombinerar 
konnektivitetsplattformar, programvara och tjänster, skräddarsydda för att möta kundernas behov inom olika branscher. 
Mer än 50 000 kunder inom säkerhets- och trygghetsbranschen, räddningstjänst, fastighetssäkerhet och automatisering, byggbranschen, 
digital omsorg, transport och logistik, elnät, smarta städer m.m. skyddar sina livs- och affärskritiska verksamheter med lösningar från 
AddSecure. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner, och skapar affärsnytta. 
AddSecure använder för närvarande sin expertis inom säker kritisk kommunikation och säker data i lösningar inom Smart Alarms, Smart 
Care, Smart Rescue, Smart Surveillance, Smart Transport och det framväxande teknikområdet Smart Grids.   
Huvudkontoret ligger i Stockholm, med ytterligare kontor över hela Europa. Företaget sysselsätter cirka 900 personer i 15 länder. 
AddSecure är majoritetsägt av fonder som förvaltas av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för 
värdeskapande. 
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