
AlArm systemer



EN BRED VIFTE AF MULIGHEDER
• Fotodetektor

• Røgdetektor

• Gasdetektor

• Vandskadedetektor

• Glasbrudsdetektor

• Overfaldstryk

• Ringeklokke

• Kontrolcentral

• Sammenkobling med lysstyring

• Temperaturmåler

• Home automation - styring af intelligente bygninger

IKKE BARE EN STANDARDLØSNING 
Alarmer er unikke for hver installation, og det er individuelt
hvor meget man ønsker at sikre virksomheden.
Vi tager altid udgangspunkt i de faktiske forhold, og
besøger dig gerne for at fremvise mulighederne. 

Kontakt os på 70 208 112 eller besøg  
hjerte112.dk og book en rådgiver. 

SIKKERHED FOR ENHVER 
STØRRELSE VIRKSOMHED



EN EFFEKTIV 
ALARMLØSNING 
BESKYTTER BÅDE 

MEDARBEJDERE OG 
VÆRDIER.  

Betjeningspanel med 
kontrolpaneler

Mobilapp til 
smartphones

Web-app til 
browsere

Nøglering

SIKKERHED FOR ENHVER STØRRELSE VIRKSOMHED

Uanset om du ejer dyre maskiner eller kostbar og følsom  
IT-data, så er det nødvendigt at sikre dette. 

JABLOTRON 100+ alarmen kan tilpasses alle størrelser af  
firmaer. Alarmen sikrer alle de vigtige data firmaet  
opbevarer, på en unik og professionel måde.  
 
Med JABLOTRON 100+ alarmsystemet behøver du ikke  
bekymre dig om uautoriseret adgang. Derudover bliver  
du også i stand til at fjernstyre f.eks. lys og adgangsporte.

FAST PRIS

Alarmaftale med Hjerte112 betyder fast abonnementspris  
i hele aftalens løbetid.  
Aftalen inkluderer alt nødvendigt udstyr, montering samt  
fuld service i hele aftaleperioden.

SMARTE EKSTRA FUNKTIONER

• Sluk lyset automatisk
• Åbning af port og bomme
• Fuld kontrol over markiser
• Automatiseret garagelys
• Automatisk alarmtilslutning

4 MÅDER AT STYRE DIN ALARM PÅ



Hjerte112
Lyskær 8A, 2730 Herlev

Tlf. 70 208 112  kontakt@hjerte112.dk
www.hjerte112.dk

det hAndler om liv...

Hjerte112 er en målrettet virksomhed med hjertet på rette sted.  

Hver dag arbejder vores kvalificerede rådgivere og førstehjælpere  
for, at virksomheder, foreninger og institutioner i hele Danmark  
kan redde flere liv.  

Vores mål er, at øge antallet af hjertestartere, og at uddanne  
danskerne i førstehjælp og Hjerte- Lunge Redning i det offentlige rum.  

Herudover tilbyder vi hele spektret af lovpligtigt brandmateriel,  
dertil hørende service, alarmsystemer og ikke mindst brandtæpper  
til bekæmpelse af bilbrande i både fossil- og elbiler.


