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TrueGuard SmartHome kontrolpanelet giver en helt ny oplevelse af at have en alarm i hjemmet 
med det smarte og brugervenlige touchpanel.

Fra kontrolpanelets interface kan hele alarmen betjenes. Med det lækre design kan alarmen 
hænge fremme i hjemmet og det giver samtidig mulighed for at styre hele hjemmet fra 
eksempelvis stuen.

TrueCom teknologien giver en lettere beskyttelse, da det automatisk giver besked ved lavt batteri, 
giver mulighed for navngivning af de enkelte enheder med mere.

God fornøjelse, 
TrueGuard teamet 

SMARTHOME PANELET ER SMART!

SPECIFIKATIONER

TrueGuard SmartHome alarmen har den smarte TrueCom Teknologi, der giver en ekstra tryghed. 

NAVNGIVNING AF ENHEDER LANG BATTERILEVETID SIGNAL VED LAVT BATTERI

Med TrueCom kan du navngive 
hver enkelt sensor i alarmsystemet, 
så du ved præcis hvilken sensor, 
der er blevet aktiveret


TrueGuard SmartHome panelet 
kan opdeles i to områder 

2 OMRÅDER


TrueGuard SmartHome panelet 
har plads til 160 enheder 

160 ENHEDER


Til TrueGuard SmartHome panelet 
kan der tilkobles op til 100 brugere

100 BRUGERE

TRUECOM TEKNOLOGI


TrueCom enheder er udviklet med 
henblik på lang batterilevetid, så 
du skal bruge mindre tid på at 
skifte batterier

Når batterierne i sensorerne 
trænger til at blive skiftet, giver de 
automatisk besked til panelet, så 
du kan skifte batterierne

 

SABOTAGE SIKRET 2-VEJS KOMMUNIKATION SIGNALSTYRKE ANGIVES

Kritiske komponenter i systemet er 
udstyret med sabotagealarm. Det 
betyder, at sensorerne automatisk 
aktiveres, hvis de forsøges 
afmonteret


TrueCom teknologien benytter 
sikker og krypteret 2-vejs 
kommunikation. Det er din garanti 
for pålidelig og sikker trådløs 
kommunikation

Et pålideligt alarmsystem afhænger 
i høj grad af, at der er signal til alle 
de installerede enheder. Derfor 
viser kontrolpanelet signalstyrken 
fra hver enkelt trådløs enhed

 



GSM, WIFI ELLER Z-WAVE MODUL?

TrueGuard SmartHome har fra start indgang til netværksstik, så alarmpanelet kan kobles på 
netværket. Herfra kan alarmpanelet udvides og tilpasses efter behov.

Du har 3 valgmuligheder for at tilpasse alarmpanelet til dine behov. Der kan tilkøbes moduler, så 
alarmen kan køre på GSM, WiFi og Z-Wave.

Du har mulighed for at tilkoble op til 3 moduler, så forbindelsen til selve alarmpanelet bliver 
tilpasset præcis til dine behov, men alarmen fungerer også med ét enkelt eller to moduler 
tilsluttet.

Placeres alarmen tæt ved din router, behøves ingen ekstra moduler.  

GSM MODUL
• Med et GSM modul i SmartHome bliver der plads til et 

simkort 

• Så kan alarmen sende SMS-beskeder, når alarmen går i 
gang 

• Kan kobles på netværk, hvis der er data på simkortet

WIFI MODUL
• WiFi modul til TrueGuard SmartHome giver mulighed for at 

tilgå alarmen på trådløst netværk 

• Med et WiFi modul til TrueGuard SmartHome undgår 
du problematikken ved at skulle trække LAN-kabel til 
kontrolpanelet

Z-WAVE MODUL
• Med et Z-Wave modul til TrueGuard SmartHome alarmen 

er du fremtidssikret 

• Z-Wave er den kommunikationsform som mange 
fremtidige produkter anvender bl.a. Danfoss 
termostaterne.



TOUCHPANELET GIVER SMARTE FUNKTIONER
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Her kan du se status for alar-
men for hvert enkelt område.

Her kan man se, hvad GSM 
signal styrken er.

Se styrken på WiFi nettet, 
hvis dette modul er tilkoblet 
alarmpanelet.

Se og indstil lydstyrken for 
alarmpanelet.

Her vælges område 2, hvor-
fra indstillinger kan ændres 
og enhederne kan betjenes.

Håndteringen af alle de 
tilkoblede enheder og 
indstillingerne.

Se dato & tiden direkte på 
forsiden af panelet.

Giver muligheden for at 
sætte enkelte enheder på 
bypass direkte fra skærmen.

Knappen vækker skærmen 
fra dvale tilstand.

Panik knap – Starter alarmen 
og alle sirener, hvis knappen 
holdes inde.

Viser det nuværende vejr på 
lokationen, hvor SmartHome 
er placeret.

Her vælges område 1, hvor-
fra indstillinger kan ændres 
og enhederne kan betjenes.

TrueGuard SmartHome alarmen giver helt nye 
muligheder med det smart touch interface. Med 
skærmen på selve alarmen får du mulighed for at styre 
hele alarmen. 

Alle funktionerne du kender fra TrueConnect appen kan 
nu styres direkte fra kontrolpanelet. Ideelt til dig, der 
gerne vil have kontrolpanelet hængende fremme og 
samtidig have let adgang til betjening af alarmen. 

TOUCHPANELETS INTERFACE



MANGE MULIGHEDER FRA TOUCHPANELET

SE LIVE FRA TOUCH PANELET

• Med det smarte touch panel på TrueGuard SmartHome kan du se live 
direkte fra IP kameraene 

• De forskellige tilkoblede kameraer kan alle ses på panelet 

• IP kameraet optager 40 sekunder, hvis alarmen går i gang 

• Se tidligere optagelser fra alarmering på panelet 

PHILIPS HUE PÆRER KAN STYRES FRA TOUCH PANELET

• Alle husets Philips HUE pærer kan nemt styres direkte fra touch panelet 

• Du kan indstille hvornår lyset automatisk skal tænde eller slukke 

• Du kan ændre lysstyrken 

• Du kan ændre farven på lyset

SE ALLE TILKOBLEDE ENHEDER PÅ TOUCH PANELET
• Fra TrueGuard SmartHome touch panelet kan man se alle enheder der 

er tilkoblet 
 

Her vises TrueCom teknologien, hvor du blandt andet kan se
• Hvis en enhed har lavt batteri 
• Hvis en dør står åben
• Hvilke enheder der er aktive

OPSÆT REGLER OG AUTOMATION PÅ TOUCH PANELET

• Ved alle enheder kan der opsættes regler og automation for hver en-
kelt enhed 

• Det kan være, at lyset i gang og stuen skal tændes, når alarmen frakob-
les.  

• Det kan være, at radiatoren skal tænde for varmen, hvis rumtemperatu-
ren falder til 16°C



BETJEN OGSÅ ALARMEN FRA APPEN 

FANG TYVEN PÅ KAMERA

Med fotosensoren er der mange muligheder i TrueConnect appen. Man 
kan blandt andet …
• Tage 3 billeder med 2 sekunders mellemrum ved bevægelse foran sen-

soren - Få billederne direkte på appen 

• Få verificeret alarm: Når du kan se, at der er nogen i dit hjem, må du 
ringe direkte til politiet, som rykker med det samme 

• Forespørge om billeder direkte fra appen og se dem med det samme i 
appen 

STRØMSTYRING

Tænd-/slukmodulet giver mulighed for at styre hele hjemmets strøm 
gennem smartphonen. Man kan …
• Måle energiforbruget med den indbyggede måler 

• Opsætte regler for, hvornår lyset - eller andre elapparater -  i hjemmet 
skal tænde og slukke  

• Det har en præventiv effekt, da det ser ud som om der er nogen 
hjemme

GARAGEPORTSSTYRING

Garageportsåbneren giver mulighed for at åbne automatiske garageporte. 
Garageportsåbneren kan kombineres med en fjernbetjening. 

• Kan åbne og lukke garageporte direkte fra fjernbetjeningen eller appen 

• Kan også bruges til markiser 

• Kan også bruges som kiprelæ

PHILIPS HUE KOMPATIBEL

TrueGuard SmartHome alarmsystemet kan fra starten snakke sammen 
med Philips Hue’s produkter. Fra appen kan man …
• Tænde og slukke for lyset 

• Skifte farve på lyset 

• Opsætter regler for, hvornår lyset skal tænde/slukke 

• Opsætte regler, der gør, at alt lyset slukker, når alarmen tilkobles



TILBEHØR TIL TRUEGUARD SMARTHOME 

BETJENING

SENSORER

SIRENER

HJEMMESTYRING

Udendørs tastatur Tastatur med briklæser Panikknap Fjernbetjening

Udendørs bevægelses-
sensor med kamera

Udendørs 
bevægelsessensor

Gardin 
bevægelsessensor

Bevægelsessensor 
- Kan være dyreimmun

Sirene med blink Ekstern sirene til stikkontakt Ekstern sirene

Garageportsåbner Tænd-/slukmodul Temperatursensor m. display IR øje



SUPPORT 

RING TIL ANDERS

Ring til Anders på (+45) 69 14 28 12, 
hvor han sidder klar til at besvare alle dine 
spørgsmål. 

Telefonen har åben 
Mandag - Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 15:30 

Har du spørgsmål udenfor telefonens 
åbningstider, så skriv en mail på 
info@trueguard.dk, hvor vi bestræber 
os på at besvare alle mails idenfor 
24 timer. 

Har du spørgsmål til TrueGuard SmartHome kontrolpanelet eller til enhederne? 

VIL DU HAVE ET TILBUD?

Overvejer du at investere i en TrueGuard SmartHome alarm er du altid velkommen til at 
kontakte os for at få et uforpligtende tilbud på den rette løsning til dig og dit hjem. 

Ring til Anders på (+45) 69 14 28 12, hvor han sidder klar til at give dig et tilbud. 
Telefonen har åben 
Mandag - Torsdag: 08:00 - 16:00 
Fredag: 08:00 - 15:30 

TrueGuard A/S | Ambolten 22 | 6000 Kolding | info@trueguard.dk | Tlf. 69 14 28 12


