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Villalarm
Företagslarm
Kameraövervakning

Larm och säkerhet utan dyra
abonnemangskostnader

Vi erbjuder trådlösa villalarm med eller utan kamera

Du köper och äger ditt eget villalarm, istället för att betala för något du inte
Äger och för tjänster du inte behöver. Välj delbetalning eller kontant.

KAMPANJ NU 1000 KR RABATT

Pris med delbetalning
I priset ingår ränta samt aviavgift uppläggningsavgift ni kan välja att betala min 
belopp eller  mer ,när allt är betalt  kostar det Inget mera.

Pris med stand- detektor 184 kr mån Pris med kamera-detektor  204 kr mån

Ni kan även välja att betala kontant mot faktura.
Pris med standard- detektor   7 500 kr  Pris med kamera-detektor  8 500 kr

Montering och konfiguration ingår i alla priser.

Grundpaket 
1 st Larmcentral med Lan/GSM 4G
1 st Batteribackupp
1 st kodpanel med siren
2 st larm brickor
1 st Rörelse-detektor
1 st Dörrmagnet
Genomgång och utbildning
Larmskylt samt larmdekaler

OBS simkort ingår ej välj mellan
Kontantkort eller abonnemang

Vill ni ha larmet kopplat mot en larmcentral med fria
väktarutryckningar vid inbrott och skadegörelse.

Larmövervakningabonnemang 85 kr månaden
Anslutningsavgift 545 kr ( engångskostnad )
Alla priser inkl moms

Safeguard bostadslarm är ett smart inbrottslarm anpassat för det moderna hemmet. Genom din 
smartphone har du alltid koll på ditt hem vare sig du är på jobbet eller på långväga semester. Larmet ger 
dig inte bara ett säkrare hem utan skapar nya möjligheter till en skönare tillvaro genom sina funktioner 
för smarta hem.

  Systemfunktioner:

  • LTE/4G, Lan/Ethernet i centralen
  • Upp till 64 zoner
  • Upp till 4 knappsatser
  • 20 användare, fjärrkontroller och proxtaggar
  • Upp till 32 sirener eller utgångar
  • Upp till 20 nödknappar
  • 20 användarkoder

APP

Med appen kan ni larma av och på larsystemet.
Få bilder från kamera-detektorer.
Medeland när barnen kommer hem.
Styra Yale Doorman lås .
Se alla händelser.
Ändra och lägga till användarkoder.
Samt mycket mer.

NYHET

Nu kan ni enkelt styra ert Yale Doorman 
lås med appen från larmsystet. Få 
medelande vem som låser och öppnar 
dörren. Ändra koder samt mm.
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