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Sjekk app demo:
 https://www.youtube.com/watch?

                             Nyhetsmail fra Hanor
1 Desember er Røkvarslerens dag. Tid for ba�eriski�e og tes�ng.
Hele desember er brannsikkerhets måned, da det er denne mnd det er størst risiko for brann i
forbindelse med jula
Les mer under- spesielt �ps nederst.
Vil du ikke ha disse mailene returnerer du bare denne
mailen uten noen kommentarJ
                                                                                                                                                                                          

1.       Brannvarsling redder liv. E�er byggeforskri�en TEK 10 §11-12 er det påbudt å ha minst en
røykvarsler «�lkoplet» 230V med backupba�eri. Kravet er at du skal høre den fra
soverommene. Ca 60db på hodeputen regnes som �lstrekkelig lyd, noe som �lsvarer en
røkvarsler i gang utenfor soverommet med lukket dør. 

 Vi har flere løsninger med enkle fri�stående røykvarslere �l mer avanserte systemer for villaer
og bygårder. Du kan e�er behov og ønske, velge mellom kablet og trådløse systemer. 

2. Tenk at et SIM kort kan åpne så mange nye muligheter.
 Vi har et stort utvalg av GSM enheter som hjelper folk med ulike oppgaver. De kan se�e på lys,

åpne dører og porter, varsle brann og innbrudd og mye mere.  Vi har også en GSM løsning for å
simulere en vanlig fas�elefon.  Med en 3G/4G ruter kan du oppre�e bredbånd som gjør at du
kan se hva som skjer på kameraer på hy�a eller i båten.  Vi har båt og bobilalarmer med sporing
og som kan gi alarm hvis den fly�er seg mer enn et antall meter.  Med en GSM basert calling så
kan du all�d svare når noen ringer på døren mm.mm.

 Får du sms fra en røkvarsler hjemme eksmpl fra stuen gjør dine �ltak, får du sms fra gangen re�
e�erpå da brenner det- RING BRANNVESENET.
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Se Alarm Demo:
h�ps://www.youtube.com/watch?
v=J7K7FlYiwu0

 

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

Tidligere AlarmNy�
finner du på
www.hanor.no
 
 
 Vi leverer over

hele landet

 

  

3.      

       NYHET - avansert branndeteksjon Elotec Thermi detekterer brann på 
 

       på inn�l 6 km avstand! Mil-spec kamera med termisk sensor og egne algoritmer 
        gir sikker deteksjon av flammer selv i tåke.

 

4. Gassvarsler ADVARSEL!! Må bare melde om de�e igjen 
Vi har med vantro oppdaget at Gassvarslere har en max leve�d på 5 år.

 les mer i Alarmny� 2 på www.hanor.no  
 

 
5.       Ny Interne�side for hanor.no Nye oppdateringer.

 Svipp innom på www.hanor.no
 

 

6. Ny type Røkvarsler(2reprise)
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.
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?
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7. Boligalarm nyheter  

Hanor er nå klar for å selge First alarmsentraler fra Satel. Vi har vert på kurs og her er alarmen
med mange muligheter de andre vi har ikke kan. De�e er det 5 fabrikatet vi kan �lby kunde for
å sikre ham det som passer best. First har markedets beste touch panel.

 JA-100 serien fra Jablotron er stadig i utvikling, her er det flere nyheter som bl.a. strømstyrings
plugg som kan plasseres inne i en veggboks bak s�kk.
Din skinne rele trådløst og kablet for diverse styringer har vi fra før. Også Ny røkvarsler JA-111ST
med egen ba�eri backup.    Se link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=J7K7FlYiwu0   

 App`n er oppgradert se demo:   https://www.youtube.com/watch?v=62C6yuTdgzc
 

8.      Tips 1
 Test røkvarslerne dine på følgende måte: Bruk kun røyk, trykker du på test-knappen tester du

bare ba�eriene!!, det kan være fra sammenkrøllet avis i en stål bolle eller ganske enkelt fra en
myggspiral. 

 Bruk heller ikke testgass som fåes kjøpt rundt om, da denne legger igjen et belegg på
sensorene i varslerne dine og minsker dermed leve�den/sensivitet.

 
9.       Tips 2(reprise)

Røkvarslere skal støvsuges jevnlig, minst en gang pr år. Bruk røret på støvsugeren og før det
med sirkelbevegelser nærmere og nærmere varsleren. IKKE se� røret på varsleren da drar du
alt støv gjennom den.
 
Husk!! Hanor selger kun utvalgte kvalitets produkter(ikke billige alarmer du får på interne�),
med alle godkjenninger og fra utvalgte grossister i Norge.

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