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KOMBIgard HE77 

GSM alarm 

Du kan sende følgende SMS-

meldinger til din HE77: 

 

STATUS?   Gir deg ønsket informasjon 

 om temperatur, spenning,  

 posisjon altså lengde- og  

 breddegrad,  AV/PÅ m.fl.   

 Det er opp til deg som bruker  

 å velge hva du ønsker å få av  

 tilbakemelding på denne  

 kommandoen. 

INP?  Status på  inngangene, det vil 

 si en status på røykvarsler,  

 gassdetektor,  dine magnet-

 kontakter ved dører og luker,  

 IR’ en du har montert inne i  

 kabinen, måling av  tempera 

 tur inne og ute,. 

  

OUT?  Status på utgangene, som  

 varmestyring og frostvakt, 

 sirene, indikering av   

 status for startsperre og GPS. 

TEMP? Viser nåværende temperatur. 

ALIVE? En sikkerhetskontroll av  

 systemet hver time, hver dag 

 hver uke eller etter ditt eget 

 ønske. 

POS?  Viser aktuell posisjon,  

 bredde- og lengdegrad. 

 

Batt?        Viser hvilken spenning det er   

                på båtens batteri 
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KOMBIgard HE77 

GSM Båtalarm 

HE77 er konstruert for tøffe Norske for-

hold, enten du har båten på sjøen, liggen-

de ved en brygge, eller i vinteropplag. 

HE77 er meget enkel å bruke.  Den kan 

styre varme, varsler ved innbrudd, brann 

og gass- eller vannlekkasje, samt sporing.  

Kan også kompletteres 

med narkosevarsler.  

Alt varsles i klartekst i 

sms til din mobiltele-

fon. 

Med fjernkontrollen 

eller sms kan hele 

alarm-systemet settes AV/PÅ eller den kan 

settes i posisjon for skallsikring.  Det vil si 

at alle detektorer untatt innvendig detekto-

rer er aktivert. 

To små lysdioder, plassert på en egnet 

plass, gir status for varsling av alarmen og 

varmestyring. 

I tillegg har fjernkontrollen en knapp for 

nødvarsling/panikkvarsling eller mann over 

bord. 

Alternativt kan hele alarmsystemet fjern-

styres via mobiltelefon. 

 

GPS-mottakeren gjør at båten kan spo-

res.  Den eksakte posisjon med lengde- og 

breddegrad sendes som SMS-melding til 

din mobil.  Denne punsjes inn på din PC og 

kartet kommer automatisk opp på vår nett-

side.  Du får også oppgitt kurs og hastig-

het.   

IR-detektor monteres i det området du 

ønsker å overvåke. Trådløse eller kablet 

Magnetkontakter plasseres på innsiden 

av dører eller luker.  Også trådløse.  

Tråkkematte kan plasseres der en evt. 

inntrenger blir nødt til å passere.   

Brann- og gassdetektorer har innebyg-

get sirene og varsler ved branntilløp eller 

ved en gasslekkasje.  Narkosevarsler kan 

evt. leveres som tillegg.  

Her tilbys også trådløs løsninger for enkel 

INSTALLASJON.  

 

 

Lanternene blinker når en 

alarm går.  De blinker også 

som en indikering på at alar-

men  aktiveres/deaktiveres. 

En startsperre sørger for at 

motoren ikke lar seg starte når alarmen er 

aktivert. Eller fjernaktiver motorkutt. 

Temperaturregulering.  Du kan enkelt 

sende en SMS å spørre 

om temperatur.  HE77 

styrer oppvarmingen via 

et hjelperele.  Hvis tem-

peraturen ikke kommer 

opp til ønsket temperatur innen 5 timer, 

vil den gi varsling om fortsatt lav tempe-

ratur. 

Det kan settes inn en eller to temperatur-

detektorer.  Ved å sende en SMS ”TEMP?” 

får du vite både inne- og ute temperatu-

ren. 

Frostvarsling; Hvis et vindu blir knust, 

eller en dør brutt opp, vil du få en frost-

varsling hvis temperaturen ligger på +3°C 

i mer enn 5 minutter.   

HE77 har en hukommelse for en telefon-

liste med 8 telefonnummer på hver av de 

seks kanalene.  Alle som ligger i telefon-

listen vil motta en SMS ved en varslingssi-

tuasjon.   

Alternativt HE77 den settes opp til krav 

om kvittering for varselet. 

 

 

 


