
TrueGuard er intelligente alarmsystemer til det 
moderne hjem. Alarmerne er stabile, lette at  
betjene, og sikrer effektivt dit hjem mod indbrud.
Alle TrueGuard alarmløsninger kan sammensæt-
tes efter dine ønsker.  

Alarmen betjenes nemt ved hjælp af TrueGuards 
app fra din smartphone. TrueGuard SmartGSM 
alarmen foretager desuden et opkald til dig eller 
sender en SMS, hvis der er indbrud i din bolig.  

Fordele
• Du er den første, der får be-

sked, hvis alarmen går.
• Ingen dyre abonnementsud-

gifter til vagtcentral.
• Alarmløsning der kan inde-

holde op til 30 enheder.
• Nem opsætning via dansk 

app & menusystem.
• Fuld kontrol over alarmen  

uanset, hvor du er med  
TrueGuard App til iOS/ 
Android.

Hvorfor SmartGSM?
• Intelligent Hjem Funktion
• Sabotagesikring
• TrueCom-kommunikation 

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

• Smart GSM alarmerer op 
til 6 udvalgte personer med 
opkald/SMS.

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

TrueCom kommunikation Let opsætning Familievenlig Sabotagesikret

Privatalarm
helt enkelt

SMART GSM



SMART GSM

TrueGuard SmartGSM tilbehør

Med det store tiIbehørsprogram kan du sammen- 
sætte en alarmløsning der passer til lige netop dine 
behov. 
Sortimentet omfatter bl.a. bevægelsessensorer, dør-/
vindueskontakter, røgalarm og sirener, så du trygt kan 
sove om natten. Med de smarte tænd-/sluk-moduler 
kan du via TrueGuard App nemt betjene dine 230v 
apparater, som lys, tv, kaffemaskine eller elvarme.

Bevægelses 
sensor 

Væskesensor Panikknap
m/armbånd

Dyreimmun
Bevægelses 

sensor 

Dørkontakt

Tastatur m. 
briklæser

Tastatur

RøgalarmFjernbetjening

Trådløs Sirene

Natknap

Trådløs Sirene 
m. blink

Panikknap

295,-

595,-595,-595,-

295,-

795,-

TrueGuard SmartGSM

• Nem opsætning
• Display med dansk menu
• Dansk app
• Sms/opkald ved aktivering af alarm
• Intelligent-hjem funktioner

Scan koden og oplev den!
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