Den brugervenlige
trådløse indbrudsalarm
Pakketilbud

(eksl. montering)

		Kr. 2.795,		

incl. moms

		PowerMaster alarmcentral leveres med:
		
		
		

- 1 rumføler (PIR)
- 1 magnetkontakt
- 1 nøgleringsender

PowerMaster - den mest tiltalende
privatalarm nogensinde!
Kom ind og oplev, hvordan PowerMaster sætter helt
nye standarder for betjeningsvenlighed. Med tiltalende
funktioner, et tiltalende design og med en funktionalitet,
langt udover det sædvanlige, er PowerMaster privatalarmen
for alle, der ønsker en sikker hverdag, og en rolig nattesøvn.
Men som ikke orker at sætte sig ind i en masse teknik.
PowerMaster fungerer trådløst, hvilket sparer en masse
dyr monteringstid, og du undgår skæmmende kabler. Med
sine 29 trådløse zoner er den rigelig stor til at kunne dække
selv en stor villa.
En PowerMaster privatalarm giver tryghed. PowerMaster
simpelthen indbegrebet af tryghed. Med sine 29 trådløse
zoner dækker den enhver normal privatbolig med rumfølere
i alle opholdsrum, magnetkontakter i adgangs døre og
oplukkelige vinduer. Og der er zoner nok til flere trådløse,
dobbeltvirkende røgalarmer eller til en armbåndssender,
hvis beboeren er svagelig, og har behov for at kunne tilkalde
hjælp. Den indbyggede telefonsender slår automatisk
alarm til venner, familie og naboer, samt evt. din egen
mobiltelefon.
Tilkøb: GSM/GPRS modul, og du kan sende både sms
og talebesked via mobilnettet.... så skal du ikke tænke
på telefonstik eller abonnement - det kræver kun et SIM
kort! Men, hvis trygheden skal være optimal, kan vi også
tilbyde tilslutning til en døgnbemandet vagtcentral. Herfra
alarmeres de personer eller myndigheder, som vi forud har
aftalt.
Det koster lidt ekstra, men...
- det er optimal tryghed, der er til at forstå.
Vi monterer og servicerer gerne din PowerMaster
privatalarm.
Udover det viste tilbehør er det muligt at tilslutte gas, kulilte,
temperatur, naturgas og glasbrudsdetektorer mm..
- Montering og programmering af standardpakke kr. 1.995,-*
- Programmering af standardpakken kr. 595,*Kræver adgang til telefonlinie og el i nærheden, samt installationsadresse i Vejen kommune

Trådløs bevægelsesdetektor
• Pålidelig som kablet
installation
• Fås også med
husdyrsimmun sensor
• Dækker 15m - 90o
		
kr. 699,GSM/GPRS modul
• Kommunikation til
alarmcentral, privattelefon
(talebesked og sms),
samt 2-vejs tale.
		
		
kr. 1.799,Trådløs røgdetektor
• Fotoelektrisk
• Indbygget sirene der
aktiveres ved f.eks.
indbrud
		

kr. 999,-

Trådløs betjeningspanel
• Let programmering
• Brugervenlig styring af
alarmsystem
• Integreret overfaldstryk
• Håndholdt eller vægmonteret
		
kr. 899,Trådløs detektor med kamera
• Realtime billede
• Billede på MMS
• Virker i mørke
• Starter med at optage når
alarmen aktiveres
		
kr. 1.999,Trådløs udendørs sirene
• Strobe lys
• 110db sirene
• Forskellige lyde for
indbrud, gas og brand
• Lydindikator for til- og
frakobling
kr. 1.499,Trådløs dørkontakt
• Sikring af dør og
vindue
• LED der viser trådløs
signalstyrke
		

kr. 499,-

Trådløs fjernbetjening
• Lang rækkevidde
• Pålidelig som kablet
installation
• Bekræfter handlinger
		

kr. 499,-

