AlarmNy 10

25 år med god service

–August 17

Nyhetsmail fra Hanor

Boligalarm uten abonnement
Vi dekker hele Norge.

Les om:
Hanor på nye Marknader
Wiﬁ/Lan anywhere
Boligalarm Absolu ingen abonnement!!
Viss du ikke vil ha disse mailene returnerer du
mailen uten noen kommentarJ

1. Boligalarm:
JA-100 kommer nå i light versjon og uten GSM-sender(kun Lan) som betyr at det absolu ikke
trengs noe abonnement l et alarm anlegg. Sikkerheten blir senket men det kan bes lles GSMsender l den. Vik g nyhet er også at det kommer nye røkvarslere med Piper en Piper alle
funksjon, i llegg så kan de programmeres som sirener ved innbrudd. Varmesensor er inkludert
som andre røkvarslere fra Jablotron.
PowerMasters nye 360R kommer for salg nå i august. Nyheten her er at den skal selges med
smarthus consept, og kamera lagring i cloud noe som krever 20kr.mnd i abonnement.

2. WiFi anywhere reprise: Vi kan nå levere trådløs overføring for Lan og accesspunkt for WiFi over
ufa elige strekninger så lenge det er fri sikt. Ferdig programmert eller vi tar hele monteringen.
Ingen abonnement ingen binding.

3. Hanor på Sirdalsdagane 1-3 sept: Her vil vi ha med oss demotavler av kamera utstyr,

Nye PM-360R

PowerMaster 360 pakke

Boligalarmene Powermaster-10 og JA-100 med mer..
S kk innom for en drøs og få med et godt lbud på Brann/Innbruddsalarm.
Spør oss også om Landbruksalarm.
25 år med alarm.
Vi er også på Jærmessa Varhaug heljå før 26-27 aug. -s kk innom.

4. Ny Båtalarm reprise: Vi har nå endelig få inn vår nye frem dsre ede båtalarm fra Jablotron.
Den bruker samme app som JA-100 boligalarm som betyr at du nå kan ha kontroll med alle dine
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boenheter og kjøretøy fra din mobil med bare en app. Selvfølgelig er det kart, geofence, og
sms/ringe fra alle typer sensorer, lavt ba eri varsel mm.mm. Spør oss på Jærdagene.

5. Hy estyring: PowerMaster 360R Boligalarm nå med varmestyring. Nå kommer det en
pakkeløsning med varmestyrings plugger, andre styringer skal bli mulig e er vert eksmpl IP
kamera. Leverings dspunkt for de e blir medio august. Styring selvfølgelig via app.
PS det blir 20 kr pr mnd i abonnement på varmestyrings pakken.

6. Se gamle AlarmNy : http://www.hanor.no/?_id=101&Alarmnytt
Husk!! Hanor selger kun utvalgte kvalitets produkter, ikke billig versjoner lik de du får på
interne . Produktene har alle godkjenninger og kjøpes fra utvalgte grossister i Norge.

Mvh
Helge U. Olsen
Hanor AS
51863131-90563131
www.alarmfirma.no
Vil du ikke ha disse mailene returnerer du bare denne
mailen uten noen kommentarJ
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Hyttestyring

PowerMaster-
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Samsung SmartCam
Sjekk app demo:

h ps://www.youtube.com/watch?v=62C6yuTdgzc

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
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