AlarmNy 6
Boligalarm uten abonnement
Vi dekker hele Norge.

–Sept 2016

Nyhetsmail fra Hanor
Les om:
Hanor avtale med Vaktselskap
Ny PowerMaster sentral.
Samsung SmartCam for utebruk
Viss du ikke vil ha disse mailene returnerer du
mailen uten noen kommentarJ

1. Boligalarm Visonic PowerMaster 360 har kommet! Det nyeste her er at Lan og GSM moduler er
integrert i sentralen. Designmessig er den mye mindre en PM-10, og tastatur og sirene er ta
bort. Det kan da bli en billigere løsning, også sikrere da sentralen gjemmes bort. VisonicAlert app
har rekket å ski e navn allerede, heter nå VisonicGO h ps://www.youtube.com/watch?
v=mrpor_CjoUw . VisonicGO er vesentlig forbedret med mye ny , og ikke minst en raskere app.
Ta kontakt for mer info.

2. Landbruksalarm Icas IRS-3 endelig godkjent på ny. Nå går det unna med landbruksalarm e er ca
7 mnd uten. Alle godkjenninger er nå i hus, den lfredss ller nå som før både ma lsynet og
forsikrings selskapers krav. Icas IRS-3 er markedets billigste og mest dri ssikre system,
servicekostnader er meget lave og Aspirasjonsdetektoren er modul basert, som betyr enkel
utski ing av deler når det må e komme. 17 år gamle anlegg ruller og går den dag i dag!

3. Vaktselskap. Hanor og vaktselskapet Pro-Con AS har undertegnet en samarbeidsavtale for
u ylling av hverandres tjenester. Hanors økende kundemasse tvinger frem spørsmålet om
vektertjeneste, spesielt fra bedri er men også fra vår aldrende kundemasse, nå har du altså fri
valg med eller uten abonnement. Pro-Con lbyr vakthold, og vekter tjeneste i m. innbrudd og
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annet, og nå også alarm som monteres av oss. www.pro-con.no
Som Hanor kunde kan du nå kny e deg opp mot Pro-Con for kr.190.- pr.mnd. Engangssummen
for å komme i gang med de e vil variere, noen trenger bare en omprogrammering, andre må
kjøpe passende nummersender l si anlegg.
PS. konkurrerende vaktselskaps løsning koster det dobbelte pr.mnd.

4. Reprise- 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.

5. Samsung SmartCam tar av. E er at det kom kamera for ute bruk økte salget betraktelig,
Sjekk app demo:

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

Samsung har problemer med leveranser l det Norske markedet. Ute kamera gjorde at også
inne kamera doblet salget, kunder vil gjerne ha ﬂere kamera på samme app.
Testvinner i Interna onal test, også markedets enklest i bruk IP-kamera. Et kjekt leketøy men
også ny g: Hvor mye snø er kommet, ligger båten godt fortøyd osv… Kan brukes som en enkel
innbruddsalarm løsning, sender bilder ved bevegelse viss ønskelig.
Vi har nå et lite par på lager. App demo: h ps://www.youtube.com/watch?v=PAMRpGklACE

6. Se gamle AlarmNy : http://www.hanor.no/?_id=101&Alarmnytt
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?

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

Vil du ikke ha disse mailene returnerer du bare denne
mailen uten noen kommentarJ

Tidligere AlarmNy
ﬁnner du på

www.hanor.no
Vi leverer over hele
landet
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