GODE RÅD NÅR DU VÆLGER ALARMANLÆG
1:

Vælg de muligheder som gør dig mest tryg.
1: APP PÅ DIN SMARTPHONE.
Ved alarm går den direkte til din telefon-app
2: Kontrolcentralopkobling.
Ved alarm kontakter kontrolcentralen de kontaktpersoner du har valgt
og i den rækkefølge du har valgt. Denne proces fortsættes indtil kontakt
opnås.
3: Kontrolcentralopkobling med vagttilkald.
Ved alarm kontakter kontrolcentralen de kontaktpersoner du har valgt
og i den rækkefølge du har valgt. Opnås der ikke kontakt, sendes vagt til stedet.

Gode råd:

Undersøg om vagttilkald er 100% en del af din aftale og at dette ikke faktureres
ekstra. Der kan også være forbehold omkring fejlalarmer.
Vagten kommer sjældent inden for kort tid, da der jo ikke er mange vagter i
samme område. Det betyder at du ikke skal forlade dig på at vagten kommer og
skræmmer en evt. tyv væk.
Mange vælger naboer, familie eller venner som
kontaktpersoner i stedet for vagttilkald, da et vagttilkald ofte er ret dyrt.
Har man videoovervågning eller kameradetektor, har man selv en mulighed for
at se hvad der sker. Er det en fejlalarm, eller er der et indbrud i boligen.

2:

SIM-Kort eller din internetopkobling

For at din alarm kan kommunikere med kontrolcentral eller din og familiens
app’s, skal der være en internetforbindelse og det kan være huset normale
internet, eller et SIM-kort indsat i alarmen.

1: SIM-Kort.
SIM-Kort er ofte en abonnementsaftale som f.eks. koster 35,- kr. pr. md.
2: Boligens internet
Kobles alarmen på boligens normale internet, koster dette ikke ekstra, da
man jo betaler for internettet i forvejen.
Uanset hvad du vælger, vil alarmen virke på samme måde.

3:

Leje eller eje
1: Hvis du køber anlægget!
Når du køber anlægget, er det dit og du kan tage det med dig når du flytter;
eller sælge det til dem der overtager boligen du flytter fra.
Nedtagelse af anlægget sker som oftest på timeløn og det samme gør en
overdragelse til nye ejere.
1: Hvis du lejer anlægget!

Et lejeanlæg bør inkludere servicebesøg + batteriskifte, samt support
f.eks. i forbindelse med opsætning af app på nye telefoner.
Når du opsiger din lejeaftale, nedtager leverandøren anlægget og de
fleste alarmvirksomheder har et fast nedtagningsgebyr, for at gøre dette.

4:

Hvilket alarmanlæg skal du vælge?
Afdækning af dine specifikke behov – kompetent rådgivning.
Først og fremmest bør du finde en leverandør, som har erfaringen til at
afdække dine særlige ønsker og behov og rådgive dig ud fra det.
Spørg gerne virksomheden om hvordan de finder den bedste løsning og
lad dig ikke spise af med en sludder for en sladder.
Sammenlign evt. flere leverandører.
SMART-home løsninger
Mange moderne alarmanlæg kan ud over de ordinære alarmfunktioner, også
styre andre funktioner i hjemmet. Det kan f.eks. være røgalarm og
vandudslips-alarm. Nogle anlæg kan også styre andre funktioner i huset, som lys,
slukning af el-apparater, åbning af porte m.m.
Anlæg der kan udbygges.
Behovene ændrer sig som tiden går. Børnene bliver teenagere, hvilket stiller nye krav
til det som anlægget skal kunne. Her kan det være en god idé at spørge efter særlige
funktioner i anlægget. I dag er det ikke nok at det kun er huset som er sikret.
”Panik-alarm”
Vælges det rigtige alarmanlæg, får man samtidig mulighed for at familien medlemmer
hurtigt kan aktivere en ”panik-alarm” via appen på deres smartphone, hvis de føler sig
utrygge på vej hjem fra sport eller en tur i byen.
Nem udbygning og betjening
Vælg et anlæg som kan udbygges problemfrit hen af vejen og som er nemt at betjene
for alle familiens medlemmer.

Har du spørgsmål omkring alarmsystemer, videoovervågning eller adgangskontrol, er du meget
velkommen til at kontakte SuperVision Alarmteknik på 70239310
Du er også velkommen til at besøge vores webside på www.supervisionalarm.dk

