
           

TrueGuard SmartHome giver nye muligheder
for at styre hjemmet direkte fra eksempelvis 
stuen. TrueGuard SmartHome kontrolpanelet 
anvender TrueCom teknologien, der sikrer en stabil 
kommunikation mellem alle de trådløse enheder.

Teknologien gør det desuden legende let at
have huset sikret med en alarm. Den inteligente 
teknologi gør, at kontrolpanelet blandt andet giver 
besked ved lavt batteri, hvis en dør står åben, mu-
lighed for at tænde lys og åbne garageporten. 

• Nem betjening på touchpanelet
• Mulighed for tilslutning af op til 160 trådløse 

enheder
• Rapportering via SMS, opkald eller PUSH- 

besked afhængig af tilvalgte modul type
• Lækker app og webmodul til let opsætning  

af alarm og intelligent styring
• Mulighed for PIR kameraer til vericerede  

alarmer
• Integreret strømforsyning i selve alarmpanelet   

• Mulighed for intelligent styring af strøm, lys, 
varmepumper, aircondition, Philips HUE, 
garageporte mm.

• Stort tilbehørsprogram med mange senso-
rer, betjeninger, relæer mm.

• Professionel sikring af privat bolig
• Navngivning af enheder
• Dansk brugerinterface, brugervejledning 

og support
• Support via videoguides
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SmartAlarm
med touchskærm

Hvorfor TrueGuard SmartHome?

Hjemmestyring



TrueGuard SmartHome tilbehør

Med det store tiIbehørsprogram kan du sammensætte 
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. 

Alle enhederne kan selvfølgelig betjenes direkte fra 
touch panelet eller via den brugervenlige app.
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TrueGuard SmartHome

• Mange funktioner i touch kontrolpanelet
• Modtag øjebliksbillede fra kamerasensor
• Avanceret intelligent styring af el, varme og lys
• Op til 100 brugere
• Op til 160 enheder
• Bruger 2 forskellige alarmområder
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