
           

TrueGuard er intelligente alarmsystemer til det 
moderne hjem. Alarmerne er stabile, lette at  
betjene, og sikrer effektivt dit hjem mod indbrud.  
TrueGuard Pro+ alarmen er en af seriens topmodel-
ler, med mange smarte hjemmestyringsfunktioner.

TrueGuard Pro+ alarmen kan blandt andet sende 
dig en push meddelelse, SMS, e-mail, eller ringe 
dig op, hvis der er indbrud i boligen. Brug billed- 
og videosensorer til at verificere indbrud, og ring 
selv til politiet, selvom du ikke er hjemme. 

Fordele
• Du er den første, der får  

besked, hvis alarmen går
• Intet abonnement til  

vagtcentral
• Alarmløsning der kan  

indeholde op til 40 enheder
• Nem opsætning via dansk  

app & menusystem
• Fuld kontrol over alarmen  

uanset hvor du er med  
TrueConnect app til iOS og  
Android

Hvorfor Pro+?
• Intelligent hjem styring
• Sabotagesikring
• TrueCom-kommunikation 

med trådløse enheder, så du 
får besked ved lavt batteri 
eller fejl på en sensor.

• Pro+ alarmerer op til 6 ud-
valgte personer med opkald/
SMS/e-mail.

• Stort tilbehørsprogram, så du 
kan skræddersy en løsning, 
der passer til dig.

TrueCom kommunikation Let opsætning Familievenlig Sabotagesikret

Privatalarm uden 
begrænsninger

PRO+



PRO+

TrueGuard Pro+ tilbehør

Med det store tiIbehørsprogram kan du sammensætte  
en alarmløsning, der passer til lige netop dine behov.
Sortimentet omfatter blandt andet bevægelsessensorer, 
dør- og vindueskontakter, røgalarm og sirener, så du 
trygt kan sove om natten. Med de smarte tænd- og 
sluk moduler kan du via TrueGuard App nemt betjene 
dine 230v apparater som lys, kaffemaskine eller el-
varme. Betjen din varmepumpe eller TV med IR øjet.

Alm. eller 
dyreimmun  

Bevægelsessensor

Bevægelses 
sensor m/

kamera 

Garageåbner 
(kiprelæ) 

Udendørs bevægelses 
sensor (fås også med 

kamera)

360o 

Bevægelses 
sensor 

1,3 MP 
IP Kamera

5-i-1 mini røgalarm 
m. sirene og 

bevægelsessensor 

Dørkontakt Tastatur m. 
briklæser

TastaturRøgalarmFjernbetjening

Trådløs SireneTemperatur 
sensor m. 

display

Trådløs Sirene 
m. blink

Panikknap

1.195,- 1.495,-

995,-

595,-

595,-595,- 995,-

295,- 795,-

TrueGuard Pro+

• Alarm med billedverifikation
• Mange egenskaber med dansk TrueConnect app
• Modtag øjebliksbillede fra kamerasensor
• Avanceret intelligent hjemmestyring
• Kan snakke sammen med Phillips Hue

Tjek TrueConnect

smart appen!

345,-

1.395,- 695,-

345,- 595,- 1.295,-

595,-

Alle priser er inkl. moms

PAKKE TILBUD:
3.995,-FØRPRIS: 4.880,-

Tænd/Sluk
modul

695,-

995,-

IR Øje
Infrarød
styring 


