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Se Alarm Demo:
h�ps://www.youtube.com/watch?
v=J7K7FlYiwu0

 

 

          Nyhet med Nyhetsmail fra Hanor
Godt Ny� År!
Først vil vi takke alle nye og gamle kunder for et godt 2014.
Takke alle som har gi� oss den �llit og anbefalt oss videre �l venner og kjente.
Vi lever nesten utelukkende av  jungeltelegrafen og vil selv bidra med nyhetsmailer
fremover, kanskje ca 4 pr år. Vil du ikke ha disse returnerer du bare denne
mailen(eller neste) uten noen kommentarJ
                                                                                                                                                                                          

1. Kjøp �l �orårspris  
Det meldes fra alle våre grossister at det vil bli en priss�gning på 10-15% fra 1.1.15.
Hanor vil gi alle en mulighet på 1mnd(�l 1.2.15) for å få kjøpt �l �orårspris.
Årsaken �l prisøkning er høy Euro og lav krone kurs.
 

2.       Ny Interne�side for hanor.no er påbegynt. Ventes å være klar medio Januar.
 

 

3. Ny type Røkvarsler
Vi har nå endelig få� inn en Røkvarsler som kan brukes i alle våre Kombi  Alarmanlegg levert
fra 1992 og frem �l dags dato. Denne har både op�sk og varme sensor som kan brukes i flere
variabler, eksempel både Op�sk og Varme for å gi alarm.
Den mates med 12vdc fra sentralen men har også eget backup ba�eri i �llegg. Testknappen er
hele varsleren mot egen sokkel som betyr at du slipper risikoen det er med stolklatring da du
bare bruker et kosteska� eller annet.
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En røkvarsler har en anta� leve�d
på 10 år ! Hvor gamle er dine?

 

 

Våre alarmer kan styres med:
app, web, sms, ringe, sender, tag,
kode mm

   

Liten og Lekker design Pris kr 750.-stk. Be om pris på utski�ing av dine røkvarslere.
Forsikringsselskapene anbefaler å ski�e røkvarslere e�er 10 år Hvor gamle er dine?
 

4. Boligalarm nyheter 
Det skjer mye på bolgalarm markedet for �den, eksempel så ser vi at også Vaktselskap og andre
�lbyr selvkontroll med alarmen. Du slipper imidler�d ikke unna med et månedlig beløp på 3-
400 kroner noe som kjent er gra�s med et Hanor Alarmanlegg. 
Fra Vaktselskapene hører vi stadig: Har du alarm så får du ikke innbrudd- da er det
be�melig å spørre hvorfor kunden skal betale 3-400 kroner i abonnement??

               Når det gjelder produkt nyheter så satser vi mer og mer på Jablotron JA-100. 
Her har vi få� ny So�ware og Firmware, ny tempsensor som tar seg godt ut på

               App`n og i display mm. Se link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=J7K7FlYiwu0
 

5. Tips
Kjøp Boligalarm uten abonnement, våre første kunder i 1992 betalte typisk kroner 3500.- for et
alarmanlegg, + kun  noen få service oppdrag frem �l dags dato totalt kanskje 7-8000 kroner.
De stakkarene som valgte vaktselskap på samme �dspunkt har betalt over
100 TUSEN krone.
Sannsynligvis har ingen, ver�all ingen Hanor kunder få�(meldt om) innbrudd.
Vi har 3 fabrikater derav 8 alarmsentraler og velge i, enkle anlegg for den prisbevisste eller mer
costumiserte/avanserte for de som ønsker det.
 
Og husk!! Hanor selger kun utvalgt kvalitets utstyr(ikke billige alarmer du får på interne�), med
alle godkjenninger og fra utvalgte grossister i Norge.

 
Mvh
Helge U. Olsen
Hanor AS
51863131-90563131
www.alarmfirma.no
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