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Tyverialarm til din privatbolig/sommerhus 

samt mindre erhverv 
 
Tilbud til skytter i Sejs Svejbæk skytteforening. ½ år gratis på kontrolstation. 

 
IConnect 2Way er det perfekte valg til sikring af private hjem, samt mindre erhverv. 
Centralen har alle de faciliteter, som kræves af en moderne alarmcentral, herunder 33 fuldt programmerbare zoner, 6 
forskellige tilkoblingsmuligheder, der bl.a. tillader tilkobling af f.eks. garage/udhus, mens man er hjemme, eller der 
kan laves en nat tilkobling, således at man frit kan bevæge sig rundt i huset, samtidig med, at døre og vinduer er 
aktiveret. Rapportering af alarmer, eller tekniske problemer, kan overføres til kontrolcentral eller private hjem via den 
normale telefon, GSM, eller som SMS beskeder. 
Befinder der sig ældre eller handicappede i huset, kan IConnect 2Way også benyttes til nødkald, idet, der ved blot et 
enkelt tryk på en fjernbetjening, eller direkte på centralen, kan oprettes en linje med 2- vejs tale. Foruden at fungere 

som alarmcentral har IConnect også et indbygget hjemme-automationssystem, hvilket muliggør styring af op til 16 
elektroniske enheder over de eksisterende el-installationer. 
Det hele er integreret i en elegant designet enhed med et stort baggrundsbelyst LCD display, der giver status 
indikering i klar tekst. 
 
Funktioner 
 
Trådløs Åbningskontakter til samtlige døre, det vil sige ingen kabler overhovedet. 
Dørklokke funktion: Når yderdør åbnes siger centralen DING/DONG hvis ønskes. 
Trådløs røgmelder: Sender BRAND alarm til alarmcentralen, så huset ikke brander ned mens I ikke er hjemme.  
PET-detektorer: Så hunden/ katten kan være hjemme selvom alarmen er tilkoblet. 
Nat-tilkobling: Imens I sover passer alarmen på jer, udvalgte detektorer er tilkoblet. 
I den trådløse fjernbetjening er indbygget overfaldstryk, samt til/ frakobling. Som ekstra facilitet kan man gennem 
fjernbetjeningen åbne f.eks. garageporten, når man kommer kørende hjem. 
Foto detektor, se tyven eller tag et billede af stuen. 
 
 
Pris ved overførsel til godkendt kontrolstation pr. mdr. fra Kr. 136,00 inkl. moms. 
Ved SMS sim kort pr. mdr. Kr. 35,00 inkl. moms. 
 

Se mere på www.supervision-alarm.dk eller www.web-shoppen.dk  
 
 

 
Indhold – Basispakke med GSM/GPRS-enhed 
Hvor ingen fast telefonforbindelse også i sommerhuset. Kan til/frakobles med sms. 

 
1 stk. IConnect central, med indbygget sirene        
2 stk. Fjernbetjening 
2 stk. Trådløse rum følere    
1 stk. Trådløs åbningskontakt (med dørklokke)  
1 stk. Trådløs GSM-signaltransmissionsenhed GPRS, web log in. 
 
Alarmen bliver leveret færdigmonteret inkl. 220V installation, instruktion af brugere, dansk 
brugervejledning. MEGET NEM AT BETJENE: Tilkobling tryk på LUKKET hængelås, Frakobling tryk på ÅBEN 
hængelås. Samt professionelle klistermærker på døre og vinduer. 

Kr. 6.995,00 inkl. moms 
 

http://www.supervision-alarm.dk/
http://www.web-shoppen.dk/
http://www.facebook.com/pages/SuperVision-Alarmteknik/388245911199863
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Tillæg for ekstra komponenter: 
 
 

Trådløs magnetkontakt, 868 MHz               pr. stk. kr.    525,00 inkl. moms 
 

Trådløs detektor (rumføler), 868 MHz        pr. stk. kr.    650,00 inkl. Moms 

 

Trådløs detektor Photo det 2way.             Pr. stk. Kr. 1.495,00 inkl. Moms 
 
 
Trådløs detektor, husdyr < 36 kg, 868 MHz  pr. stk. kr.    750,00 inkl. moms 
 

Trådløs nøgleringssender, 868 MHz           pr. stk. kr.    380,00 inkl. moms 

 
Trådløse akustisk glasbrudsdetektor, 868 MHz pr. stk. kr.    1.250,00 inkl. moms 
 

Trådløs røgdetektor, 868 MHz                  pr. stk. kr. 795,00 inkl. moms 

 

Trådløs kodetastatur i holder, 868 MHz      pr. stk. kr. 998,00 inkl. Moms 
 

Kodetastatur LCD, viser status i panel.       

inkl. 10m kabel.                                          pr. stk. kr. 1.695,00 inkl. Moms 
 
 
Trådløs Betjeningspanel med tale og display, 868 MHz pr. stk. kr. 1695,00 inkl. moms 
 

Trådløs sirene 868 MHz IConnect                  pr. stk. Kr. 1.273,25 inkl. Moms 

 
 
 
Sikret nøgleboks med nøgle til vagtpatrulje/servicetekniker kr. 1.295,00 inkl. moms 
 
 
Alle priser er pr. stk. inkl. moms,  
inkluderet montering i forbindelse med etablering af tyverialarm 
 
 
 
Såfremt der ønskes tilslutning til kontrolcentral 
udgør det månedlige abonnement fra   kr. 136,00 inkl. moms 
Evt. simkort pris pr. måned  kr.  35,00 inkl. moms 
 
 
Udrykning til alarm med hundepatrulje i regning eller i abonnement  
 

Supervision Alarmteknik ApS, Cedervej 2, 8462 Harlev J, 7023 9310 

 

http://nomex.dk/c5x_details.asp?functionx=det&MENU=1&itemidrecid=8302701&search_str=&Count=1&Group=L29&PRODEXPLODE=2&sortmode=&C5xName=iConnect 2-Way fotodetektor PET

