AlarmNy 2-2015
Boligalarm uten
abonnement

Nyhetsmail fra Hanor
Les om Gassvarsler og ny interne side i denne nyhetsmail!!
Vil du ikke ha disse mailene returnerer du bare denne
mailen uten noen kommentarJ

1. Gassvarsler ADVARSEL!!
Vi har med vantro oppdaget at Gassvarslere har en max leve d på 5 år.
Flere av våre kunder har kjøpt gassvarsler av oss og noen av disse må ski es ut!!
Det er teknologien som ikke er bedre, og det er på alle varslerne vi har sjekket opp i markedet.
De e er lite kjent, heller ikke Hanor`s grossister var klar over de e, vær derfor med å spre
advarselen. Husk test din jevnlig minst 1gang pr år med en lighter exmpl
Takk l Roy Sørensen som ﬁkk oss l å se e hjulene i sving her.

www.hanor.no
Vi leverer over hele landet

2.

Ny Interne side for hanor.no Endelig ferdig.
Vi har vert uheldig med valg av web byrå for produksjon av vår nye interne side.
Ny ﬁrma ﬁkk oppgaven(li pyn ng gjenstår), og resultatet er vi meget fornøyd med.
Hjelp oss å få fart på treﬀene
svipp innom på www.hanor.no

Se Alarm Demo:
h ps://www.youtube.com/watch?
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En røkvarsler har en anta leve d
på 10 år ! Hvor gamle er dine?

3. Ny type Røkvarsler(reprise)
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?

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

4. Boligalarm nyheter
JA-100 serien fra Jablotron er stadig i utvikling, her er det ﬂere nyheter som bl.a. ny kamera
for utemontering.
Diverse moduler for lkopling av CO detektorer
Din skinne rele trådløst for diverse styringer. Også Ny røkvarsler JA-111ST med egen ba eri
backup. Se link: h ps://www.youtube.com/watch?v=J7K7FlYiwu0
Vi kommer l å introdusere enda et ny fabrikat i løpet av året. Vi har vert i Polen på en fabrikk
som heter Satel. Her vil vi ta inn First sentralene men vi må på kurs førstJ

5. Tips
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.
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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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