
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 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 Hjemmestyring 

 
TrueGuard radiatortermostat 
Trådløs radiatortermostat. Styr varmen direkte fra din APP 
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TrueGuard 3 i 1 lyssensor (lys – fugt – temperatur) 
En TrueGuard lyssensor med indbygget temperatur- og fugtsensor tilfører rigtig mange 
smarte hjemmestyringsfunktioner til din TrueGuard alarm.  

 
TrueGuard indbygningsrelæ 230V 
Lille smart 230v indbygningsrelæ der passer til alle TrueGuard alarmer, der understøtter 
ZigBee kommunikation. 

 
TrueGuard garageport åbner og kiprelæ styring 
Udgangs relæ (NC/NO). Kan styre porte/garageporte med mere. Kan styres via alarmregler, 
fjernbetjening eller TrueConnect App 

 
TrueGuard IR øje (infrarød styring) 
IR Øje til styring af f.eks. varmepumper og aircondition Kan styre varmepumper m.m. udfra 
regler i TrueConnect App Send IR kommandoer direkte fra TrueConnect App 
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TrueGuard temperatursensor 
TrueGuard temperatur sensor med display der viser aktuel temperatur og luft fugtighed. Kan 
kobles sammen med bl.a. TrueGuard Pro+ så du kan få alarmer ved temperatur ændringer 
eller oprette regler med intelligent hjem funktionen i alarmen. 

 
TrueGuard 5 i 1 mini røgalarm 
Indbygget røgalarm, sirene, bevægelsessensor. Samt temperaturmåler og termoalarm. 
Trådløs og flot design. Se temperatur direkte i TrueConnect APP 

 
TrueGuard tændsluk modul med måler 
Tænd/sluk modul med indbygget måler der kan vise aktuelt strømforbrug i watt. 

 

TrueGuard Tilbehør 
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TrueGuard dørkontakt til indboring 
Smart dørkontakt fra TrueGuard - lavet til at bore ind i dør- eller vindues-karm og dermed 
ikke være synlig. 

 
TrueGuard indbygningsrelæ 230V 
Lille smart 230v indbygningsrelæ der passer til alle TrueGuard alarmer, der understøtter 
ZigBee kommunikation. 

 
TrueGuard trådført indgangs modul med 9 indgange 
Med dette indgangsmodul kan du forbinde hele 9 trådførte sensorer på TrueGuard alamen. 
Indgangsmodulet kodes ind i TrueGuard alarmen og kommer frem som 9 enheder. 
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HouseGuard Trådløst relækort 
  Det trådløse udgangsrelækort benyttes til at koble HouseGuard alarmen sammen med 
eksterne moduler. 

 
HouseGuard Repeater 
DenneHouseGuard repeater forstærker det trådløse signal og øger rækkevidden mellem 
HouseGuard kontrolpanelet og sensorerne med op til 200 meter.  

 
HouseGuard trådløs Tænd-/slukmodul 
Tænd-/slukmodulet bruges sammen med alarmsystemet og kan indstilles til at tænde og 
slukke for 220V elektroniske apparater. 

 

TrueGuard Sensor 

 
TrueGuard 3 i 1 lyssensor (lys – fugt – temperatur) 
En TrueGuard lyssensor med indbygget temperatur- og fugtsensor tilfører rigtig mange 
smarte hjemmestyringsfunktioner til din TrueGuard alarm.  
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TRUEGUARD GLASBRUDSSENSOR 
Trådløs glasbrudssensor/glasbrudsdetektor til TrueGuard alarmsystemet. 

 
TrueGuard 360° BEVÆGELSESSENSOR 
Trådløs bevægelsessensor til overvågning af større rum som køkken, stue eller gangareal. 

 
TrueGuard Væskesensor 
Væskesensor til detekteringe af feks. vand i kælder eller andet væske spild 

 
TrueGuard dør/vindueskontakt 
Magnetkontakt til overvågning af døre, vinduer og andet 
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TRUEGUARD dør/vinduessensor 
Magnetkontakt for TrueGuard alarmer til overvågning af bla. døre - vinduer 

 
TrueGuard gardin bevægelsessensor 
Gardin PIR bevægelsessensor til sikring af vinduer - vinduespartier - døre 

 
TrueGuard PIR-Fotosensor med blitz 
PIR-fotosensoren er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera med LED-blitz. 

 
TrueGuard Bevægelsessensor Dyreimmun 
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HouseGuard Bevægelsessensor 

 

 

TrueGuard Sirener 

 
HouseGuard Ekstern sirene for stikkontakt 
  Ekstern 104 dB sirene Trådløs kraftig sirene til indendørs brug. Sirenen sættes direkte i 
stikkontakten og lader sig selv op. 
 

 HouseGuard Ekstern sirene 
En ekstern trådløs sirene, der giver en ekstra udnyttelse af HouseGuard alarmsystemet. 
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HouseGuard Ekstern sirene med blink 
  En ekstern sirene med blink øger sikkerheden i dit alarmsystem betydeligt. Udløses 
alarmen afgiver den eksterne sirene et kraftigt lydtryk på 104 dB samt blink. 

 

TrueGuard App 

 
TrueGuard App download 
Download App til din TrueGuard alarm 
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