ET-Secure
Indbrud og tyveri bliver en stadig større plage. De seneste undersøgelser viser, at over 50 % af
befolkningen er bange for indbrud og tyveri. Problemet har også bredt sig til camping- og bådfolket,
da vi får flere og flere værditing i campingvognene og bådene. Hverken campingvogne eller både er
under opsyn hele tiden, og døre, vinduer og låsesystemer er meget lette at åbne for en tyv. Hidtil har
der dog været meget få indbrudsalarmsystemer til campingvogne og både.
Etomer lancerer i 2012 ET-Secure, som er et trådløst (Wireless) alarmsystem, som man selv kan
montere og udbygge efter behov. Grund alarmenheden ET-9401X er den eneste enhed, som skal
tilsluttes 12VDC. Enheden har indbygget batteri backup og ”tamper” beskyttelse, så enheden ikke
kan fjernes fra sin base uden at gå i både lys- og lydalarm (mere end 100db lydtryk). Grundenheden
kan styre op til 15 eksterne alarmenheder. Alle eksterne alarmenheder har indbygget batteri med en
batterilevetid på mere end 30.000 timer.
Eksterne enheder, som introduceres i 2012, er følgende:
ET-9101 - Alarmnøgle til aktivering og afmelding af alarmen.
ET-7201P - Trådløs PIR sensor (bevægelsessensor) som er anti Pet. Det vil sige, at den ikke
reagerer på personer eller dyr men en vægt under 25Kg. Der kommer derfor ikke en fejlalarm, hvis
en edderkop eller en sommerfugl kommer ind eller katten er alene hjemme.
ET-8102 - Trådløs dør-/vindueskontakt som sender alarmsignal, hvis døren eller vinduet åbnes
mere end 2 cm. ET-8102 kan ikke alene bruges til dør- og vinduessikring, men også til gaskassen
eller de campingvogne med et service rum.
ET-8501 - Røgalarm der også går i alarm selvom hovedenheden (ET-9401X ikke er aktiveret) dvs.
altid 24/7 overvågning.
Det er hensigten, at ET- Secure alarmsystem udbygges i 2012/13 med flere enheder, som kan
tilsluttes ET-Secure. Disse nye enheder er pt under udvikling og vil først blive introduceres i 2013.
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