
   TrueGuard SmartHome kontrolpanel

 	• Flot design med touch panel
 	• 2 områder, 80 enheder pr område.
 	• Masser at hjemmestyring
 	• Masser af tilbehør

TrueGuard SmartHome kontrolpanel

TrueGuard SmartHome er den smarteste alarm på markedet. Med det indbygget touchdisplay har du al alarm-styring og
hjemmestyring lige ved hånden.

2 områder  : SmartHome alarmen har 2 selvstændige områder, som kan arbejde uafhængigt af hinanden.

160 enheder : SmartHome alarmen kan kodes sammen med op til 160 enheder hvilket giver den mange muligheder og
yderst fleksibel.

Ny alarm radiofrekvens : TrueGuard SmartHome har den nye F1 radiofrekvens indbygget som gør at den har ekstra
lang rækkevide ud til alarm-enhederne. I fri luftlinje kan den kommunikere op til 2 km med enheden.

Touch display 

TrueGuard SmartHome alarmens touchdisplay med dansk menusystem gør den mega lækker at betjene. I dagligdagen
kan du let betjene den – styre lys, varme, hvad du ønsker.

Endda se vejret…

Se mange billeder i fanen Billeder.

APPs 

TrueGuard SmartHome virker med den populære TrueConnect APP hvor du kan styre din SmartHome alarm uanset
hvor du er.

Udvidelser 

TrueGuard SmartHome kan udvide med 3 moduler :

GSM Modul : Så kan du isætte SIM kort og alarmen kan ringe ud og sende SMS’er.
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Wifi Modul : Så kan TrueGuard SmartHome forbindes med dit trådløse netværk.

Z-wave Modul : På sigt vil din TrueGuard SmartHome kommunikere med z-wave hjemmestyring enheder.

Alarm-enheder : TrueGuard SmartHome kan kommunikere sammen et hav af TrueGuard alarmsensorer, sirener,
tastatur osv. Husk blot at det skal være F1-frekvens version.

Hjemmestyrings enheder : Det som gør TrueGuard SmartHome en rigtig smart alarm er netop at den kan
kommunikere med så mange hjemmestyrings enheder. Det er hjemmestyrings enheder som tænd/sluk moduler,
relækort, garageport styringer, Phillips Hue pærer, temperatur måler, fugt måler, lysmåler.

Kamera : Allerede nu kan SmartHome snakke sammen med TrueGuard IP kamera. Live video vises både lokalt åå
SmartHome skærmen men også via TreuConnect uanset hvor du er.

Fremtiden 

På sigt vil SmartHome kunne snakke sammen med dørlåse, TrueGuard video dørtelefon mm. Der kommer til at ske
meget med TrueGuard SmartHome.

Phillips Hue : SmartHome kan fra starten styre dine Phillips Hue pærer – enten fra SmartHome touchskærm eller via
TrueConnect.

Udpluk af SmartHome styringer : Garageporte : åbn/luk din garageport med TrueGuard SmartHome – enten via din
TrueGuard fjernbetjening, lokalt på SmartHome touchskærm eller via TrueConenct appen – mange muligheder.

Lysstyring

Phillips Hue : Tænd, sluk eller skift farve på dine Phillips Hue pærer. Uanset om det er løse pærer, LED bånd eller
lamper – TrueGuard SmartHome kan styre dem direkte. Gør det direkte fra SmartHome alarmen eller via TrueConnect.

Tænd/sluk modul : Ved hjælpe af TureGuard tænd/sluk modulerne kan du tænd og slukke for din lyskilde direkte fra
SmartHome alarmen eller TrueConnect. Du kan også gøre det ud fra lysforhold, tid med mere.

Billeder / Video

PIR kameraer : Med populære bevægelsessensorer med kameraer i får du verificerede alarmer ved indbrud, hvor efter
du kan ringe direkte til politiet.  

Video kamera : Med TrueGuard videokameraer kan du se live direkte fra dit hjem på din telefon via TrueConnect og se
direkte på SmartHome skærmen.

Varme styring 

Varmepumper : Med TrueGuard IR Øje kan du styr varmepumper uanset hvor du er via TrueConnect APPen.

El-varme : Med de forskellige strøm tænd/sluk moduler har du mulighed for at tænde og slukke for el-varme. De kan
tænde/slukkes manuelt lokalt eller via TrueConnect APPen. De kan også tænde/slukke automatisk ud fra tid, temperatur
mm. Tænd/sluk modulerne findes som alm. Udtag, din-skinne og som indbygning.

Radiator styring : Med TrueGuard radiator termostatstyring kan du styr og regulere dine radiatorer direkte via
TrueConnect APPen.

 

Kontakt os for at få introkursus i TrueGuard SmartHome alarmen og dens mange muligheder.

Model nr.: TG-SmartHome

www.trueguard.dk
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