AlarmNy 4 -2016
Boligalarm uten
abonnement

Nyhetsmail fra Hanor
Les om:
100% gjør det selv Boligalarm pakke.
Esim4 ba eridrevet altmulig alarm.
Vil du ikke ha disse mailene returnerer du bare denne
mailen uten noen kommentarJ
Ha en rik g god påske alle sammen!

1. 100% Gjør Det Selv Boligalarm pakke.
Hanor har nå kny et seg l Alarmmannen.no for salg og support på en Boligalarm som er meget
enkel å se e opp selv. Den kan bes lles fra oss direkte eller via Alarmmannen, Pris kr.6790.inkl.mva. pluss kr 99.-pr.mnd. E er at du har mo a pakken går du på interne og se er i gang
steg for steg, når du er ferdig er det bare å skru/se e på plass.
I Alarmmannen.no kan du velge Hanor som din leverandør uanse hvor du beﬁnner deg i landet.
Pakken kan bygges ut e er ønske.
se: www.alarmmannen.no for mer info. Eller be om brosjyre.

2. Esim4.
Vi tar denne med i nyhetsmailen for å vise vårt vide spekter av utstyr for å kunne sikre verdier.
Esim4 er en stand alone GSM enhet men har to innganger for andre deteksjoner, den trenger
ikke lkoples noe spenning da den har to års leve d på egne ba erier.
De e betyr at den kan brukes i små enheter som Påhengsmotorer, Anleggsmaskiner, ja l og
med i bilen. Den har innebygd sjokksensor som kan justeres.
Kan lkople mikrofon, tempsensor, i llegg l to alt mulig sensor.
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Sjekk app demo:

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

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

3.

Interne side for hanor.no Nye oppdateringer.
Svipp innom på www.hanor.no

4. Boligalarm nyheter
Det er mye nytt i emnet men vi får ingen dato. JA-100 nyheter ventes inn i disse dager
og vi håper Strømstyrings plugg er med også kanskje Touch Panel. Appn oppgraderes
jevnlig se demo: https://www.youtube.com/watch?v=62C6yuTdgzc
5. Kamera nyheter
Vi har lenge hatt wifi inne kamera nå kommer WP-717 ute kamera.

IP utendørs WiFi bulletkamera med App funksjonalitet samt lagring på SD kort
(medfølger ikke) Den har dag natt funksjon(IR lys).
Se live og stillbilder. Gjør det selv basert, og koster kr 1690.-

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

Husk!! Hanor selger kun utvalgte kvalitets produkter(ikke billig versjoner «like» du får på
interne ), med alle godkjenninger og 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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