
 

Ring oss i dag på telefon 06010 
 

Produktinformasjon 
Alle boligselskapene tilknyttet Etterstad Vel, har innledet en samarbeidsavtale med Securitas 
Direct, Europas største leverandør av boligalarm. Securitas Direct leverer et komplett 
alarmkonsept med moderne teknologi for å sikre boligene på Etterstad.  

Produkter 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Betjeningspanel med 
leser for AxeKey 
(kodebrikke) 
 
Sentralapparat med 
sirene og integrert 
GSM-sender 

Kameradetektor reagerer på samme måte som en vanlig bevegelsesdetektor. Den store 
forskjellen er at dersom detektoren oppdager bevegelse, tar den en bildesekvens som sendes til 
alarmsentralen. Alarmoperatøren kan da lettere verifisere alarmen og sette i gang rett aksjon.  

I stedet for å slå av eller slå på alarmen med kode, kan du bruke en alarmbrikke, såkalt AxeKey. 
Det gjør at alarmen er enkel å bruke for hele familien. Vil du at naboen skal ha mulighet til å 
vanne blomster mens du er på ferie så kan du bare låne bort brikken. Ingen kode å huske på - 
enkelt for alle.  

Magnetkontakten installeres i hoveddøren og reagerer dersom døren åpnes.  
 

Alarmsystemet benytter GSM-nettet for å sende alarmdata og bilder. 
GSM-modulen finnes innebygd i sentralenheten og via den styres 
kommunikasjon mellom den alarmerte boligen og Securitas Direct sin 
alarmsentral.  
Den innebygde modulen øker sikkerheten. Dette fordi alarmsignalene 
når våre operatører også hvis den vanlige telefonledningen er ute av 
funksjon. En annen stor fordel er at den ikke konkurrerer med 
hjemmets øvrige telefonkommunikasjon. 

Bevegelsesdetektoren reagerer om noen beveger på seg i et rom. Med en detektor som er 
tilpasset for husdyr, kan husdyret bevege seg fritt i huset uten at alarmen reagerer..  



 

Ring oss i dag på telefon 06010 
 

 

Abonnementstjenester – uten bindingstid 
Uavhengig av hvilken alarmpakke man velger, tilkommer månedsabonnement på kun  
kr. 349,- Dette inkluderer: 
● Tilknytning og overvåkning fra vår døgnbemannede hovedalarmsentral. 
● Abonnement for GSM-overføring av alarmsignaler og bilder. 
● 24 timers beredskap og vekterutrykning med utvendig og innvendig inspeksjon. 
● Nøkkelservice og nøkkeloppbevaring. Gratis innlåsing ved gjenglemt eller mistet nøkkel. 
● Batteriservice og utskiftning av batterier. 
● Utrykninger, vedlikehold og reparasjoner.  
● Gratis service og veiledning gjennom vårt kundesenter (Tlf. 06010) 
● Dersom du mot formodning skulle oppleve innbrudd som fører til erstatning gjennom 
forsikringsselskapet ditt, dekker vi inntil kr 4.000,- av egenandelen din.  
 

Alarmpakke 1 – Etterstad 
● 1 stk. betjeningspanel med nattbryter, asistansebryter og leser for kodebrikke (AxeKey) 
● 1 stk. kodebrikke (AxeKey) for av-/påslag av alarm 
● 1 stk. magnetkontakt 
● 1 stk. bevegelsesdetektor 
● 1 stk. sentralapparat med integrert sirene og GSM-sender 
 
Alarmpakke 1 ferdig installert, kun kr. 490,- inkl. mva. (Normalpris kr. 3.129,-) 
 

Alarmpakke 2 – Etterstad 
● 1 stk. betjeningspanel med nattbryter, asistansebryter og leser for kodebrikke (AxeKey) 
● 1 stk. kodebrikke (AxeKey) for av-/påslag av alarm 
● 1 stk. magnetkontakt 
● 1 stk. kameradetektor 
● 1 stk. sentralapparat med integrert sirene, GSM-sender, bildebehandlingskort 
 
Alarmpakke 2 ferdig installert, kun kr. 1.490,- inkl. mva. (Normalpris kr. 5.129,-) 

Tilvalg – spesialpriser 
Røykdetektor kun kr. 590,- (Normalpris kr. 1.280,-) 
 
Kodebrikke (AxeKey) kun kr. 99,- (Normalpris kr. 149,-)  


