
TrueGuard SmartBox Alarmpanel
 

 

TrueGuard SmartBox trådløs alarmpanel 

 
– IP alarmpanel med både alarm og hjemmestyring. 

– Op til 160 enheder  

– Multi områder (4 områder + 1 fælles) 

– Nem opsætning 
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TrueGuard SmartBox Alarmpanel
 

 
TrueGuard SmartBox er et IP Alarmalarm panel med et hav af gode features. 

Selve panelet har den nye F1 frekvens indbygget og understøtter f.eks. F1 foto PIR 
(CTC-862F1/CTC-862PF1) med en rækkevide op til 2 km. 

Alarmen opsættes meget let via TrueConnect, ligesom der er mange muligheder for 
styring af alarmen med den smarte TrueConnect app. SmartBox byder på et hav af 
indbyggede hjemmestyrings funktioner, som nemt opsættes via TrueConnect 
APPen. 

Det er muligt at udvide alarmen med enten wifi-modul, z-wave modul eller 4G GSM 
modul. Dermed er der mange muligheder for brug af TrueGuard SmartBox 
alarmpanelet. 

 

Specifikationer og muligheder: 

■ IP panel med et hav af funktioner 
■ Indbygget langt rækkende alarmfrekvens F1 (op til 2000 m.) 
■ Indbygget ZigBee frekvens 
■ Meget let opsætning 
■ Både alarm og hjemmesyringsenhed. 
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■ Understøtter PIR kamera med ultralang rækkevidde (PIR kamera med F1 

teknologi) 
■ Tilkobl op til 160 Enheder 
■ Nyhed specielt for dette panel: Multi områder – op til 4 områder og 1 fælles 

område. Hvert område kan frakobles, skalsikres samt fuldsikres. 
■ Fuld kompatibel med TrueConnect app.  
■ Envidere kompatibel med: 

■ Phillips Hue 
■ Osram Smarte pærer 
■ Ikea trådfri pærer 

■ Kompatibel med Amazon Alexa (forventet januar 2019) 
■ Mulighed for at  opkobling til kontrolcentral 
■ Stryingsmodul til varme, el mm. 
■ USB port til udvidelse modul – Wifi, Zwave eller 4G. 
■ Indbygget backup batteri 
■ Indbygget sabotage 
■ Indbygget sirene (104 dB) 

 

 

TrueGuard App 

 
TrueGuard App download 
Download App til din TrueGuard alarm 
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