
NookBox G2 Kit

Gateway Knappsats IR Detektor Magnetkontakt

     
NookBox är ett smart inbrottslarm anpassat för moderna lösninar. Genom din smartphone har 
du alltid koll på ditt larm vare sig du är på jobbet eller på långväga semester. NookBox ger dig 
inte bara ett säkrare larm utan skapar nya möjligheter till en skönare tillvaro genom sina 
funktioner för smarta lösningar.
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Smarta lösningar för mindre verksamheter och hem



NookBox G2 Kit

Säkerhet
• Dubbla kommunikationsvägar, IP och 2G inbyggt i Gatewayen.
• Radiokommunikation (F1) klarar upp till 2 km.
• Kompatibelt med Zigbee On Board.
• 2 områden och 160 enheter.
• Larmprotokoll via SIA-IP.
• PIR-cam för bildverifiering IP-kameror för realtidsövervakning.
• Systemtjänster via NookBox app eller webbportal.

• Stödjer Zigbee on board och Z-wave tillbehör via dongel.
• Styrning och programmering via NookBox app eller webbportal.

Övervakning

Med NookBox kan IP-kameror och 
kameradetektorer installeras för visuell 
övervakning och visuell verifiering. 
Vid exempelvis ett larm kan realtids-
varningar till användaren och övervak-
ningspersonal skickas för verifiering 
av händelsen genom att se de fångade 
larmbilderna eller videon.

NookBox rapporterar larmhändelser i 
CID / SIA-format och skickar videor 
och bilder via e-post / FTP över IP.

Hemautomation

Möjligheterna är många med NookBox, 
styr belysning, kontrollera temperatur 
och luftkvalité är några av funktionerna 
som finns att tillgå.

Fjärrservice

Genom NookBox webbportal för 
administratörer ges säkerhetsinstalla-
tören möjlighet att se alla sina kunders 
system på ett och samma ställe. Via 
gränssnittet kan fjärråtkomst ske och 
service och hantering kan utföras på 
ett enkelt sätt. 

Slutanvändaren ansluter enklast via 
NookBox appen eller via den slut-
kundsanpassade webbportalen.

 
 

 

NookBox Gateway G2 är en av marknadens mest mångsidiga och kraftfulla 
system inom säkerhet och smarta larmlösningar. Med NookBox G2 
integreras säkerhet, automatisering och energihantering i ett system. 
NookBox G2 kombinerar de bästa teknologierna inom, RF(F1), Zigbee och Z-
wave och skapar oändliga möjligheter till säkerhet, kontroll och komfort för 
din säkerhet.

Keypad 
Knappsats för till- och från 
koppling med personlig kod. 

IR Detector 
IR-detektor för inomhusbruk. 

Door Contact Input 
Magnetkontakt och universal- 
sändare för dörr/fönster. 

NookBox ger maximal flexibilitet 
för hemautomation via Zigbee eller 
Z-Wave tillbehör. Via enkla gränssnitt 
kan tjänster skräddarsys för att möta 
dina  behov.

Du äger
Många andra leverantörer 
erbjuder dig att endast 
hyra, för alltid... dyrt

Vi levererar
-Centralapparat
-Ir detektor
-Magnetkontakt
-Manöverpanel
-Appstyrning
-Installation och skyltning

Du väljer
5490 kr engångskostnad
eller 390 kr /mån*

*finans via Wasakredit 70 mån



 

 

 

Produkter

Temperature Sensor Zigbee 
Fukt- och temperaturgivare 
inomhus.
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IR Detector IR-
detektor med 
inbyggd kamera. 

IR 360 Detector 
IR-detektor för 
takmontering. 

Smoke Detector 
Rökdetektor med 
inbyggd siren. 

Siren Outdoor 
Utomhussiren med 
blått blixtljus. 

Glass Break Detector 
Akustisk glaskross- 
detektor. 

Water Detector 
Vattendetektor med fukt- 
och temperaturgivare. 

Glass Break/Shock Detector 
Glaskrossdetektor för 
montering på fönster. 

Indoor Siren 
Inomhussiren med högt ljud. 

Power Meter Switch Zigbee 
Stäng av eller sätt på dina 
enheter från appen. 

AC Siren Indoor Zigbee 
Inomhussiren för vägguttag 
med inbyggd dörrklocka. 

Video Door Phone WiFi 
Dörrtelefon med video 
kopplad mot app. 

Din installatör

Smart Bevakning Sverige AB
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

www.smartsakerhet.com

Facebook.com/tryggheten

Kontakta oss på : http://smart.kontaktamig.nu

020- 26 11 50

NookBox produktsortiment är anpassat för den moderna hem och mindre företagslarmsmarknaden där 
kraven är högt ställda. Fokus ligger på säkerhetsprodukterna men sortimentet erbjuder även produkter 
inom hemautomation.



 

 

Tjänster
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Av länsstyrelsen  auktoriserat bevakningsföretag

Smart Bevakning Sverige AB
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

www.smartsakerhet.com

Facebook.com/tryggheten

Kontakta oss på : http://smart.kontaktamig.nu

020- 26 11 50

Larmcentralen
Larmcentralen har som uppgift att se till att ditt larm alltid blir 
kontrollerat vid t ex strömavbrott, förlorad telefonlinje, brand 
eller inbrott. Vi skapar en s.k åtgärdslista med dig som kund 
där vi bestämmer hur du vill att vi skall agera vid larm, t ex 
ring först dig, din granne, och sedan väktare, eller väktare 
först etc. Genom att ha ditt larm anslutet till larmcentral så 
kan du känna dig trygg i det faktum att det kommer att ske en 
åtgärd på ditt larm, och det kommer att ske precis på det 
sättet du önskar. 

Väktaren
Om du inte har möjlighet , eller vill, så finns vi där 24 timmar 
om dygnet för att kontrollera varför din larmanläggning har 
larmet. Väktaren lämnar alltid tydliga rapporter till dig så du 
får veta vad som hänt.
Genom att komplettera sin larmanläggning med 
kameradetektorer så minskas risken för falsklarm.
Vi debiterar aldrig en utryckning som skett i samband med 
inbrott.

Utryckningsavgift debiteras vid falsklarm som ej motringts inom 5 
min. Tips! Kameradetektorer minskar risken för falsklarm drastiskt



 

 

Mer än bara larminstallatör
smartsakerhet.com

Certifierade kunskaper 
inom inbrottslarm.  
Kontrolleras 
återkommande genom 
personella kunskapsprov 
och praktiska resultat av 
Svensk Brand- och 
Säkerhetscertifiering 

Certifierade kunskaper 
inom 
kameraövervakning 
Kontrolleras 
återkommande genom 
personella 
kunskapsprov och 
praktiska resultat av 
Svensk Brand- och 
Säkerhetscertifiering 

Certifierat 
ledningssystem för 
kvalitét enligt 
internationell 
standard ISO 
9001:2015 
Många krav ställs 
varav hantering av 
våra kunder och 
leveranser är en 
stor el av detta.  

Certifierat 
ledningssystem för 
kvalitét enligt 
internationell 
standard ISO 14001 
Vi arbetar med 
hänsyn till miljön. 
Vårt arbete granskas 
av revisorer vid 
såväl interna som 
externa revisioner 

Auktoriserat bevakningsföretag 
Smart Bevakning är ett auktoriserat 
bevakningsföretag av länsstyrelsen. 

Högsta möjliga soliditeten 
Det betyder att vi kan erbjuda er hållbara lösningar med ett 
långt samarbete 

Din installatör

Smart Bevakning Sverige AB
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

www.smartsakerhet.com

Facebook.com/tryggheten

Kontakta oss på : http://smart.kontaktamig.nu

020- 26 11 50

Vi brinner för säkerhet 



Kom igång med NookBox

Sirener

IR Kamera Detektor

Dörrtelefon med video

Rökdetektor

IR Detektor

Smart Plug

Dörrlås

Dimmer

Temperatursensor

Reläbrytare

Vattendetektor

Thermostat

NookBox produktfamilj

Hitta dina favoritprodukter och upptäck nya sätt att göra 
ditt hem smartare och säkrare.

Leta efter Zigbee produkter

NookBox är kompatibel med många produkter för smarta 
hem, leta efter Zigbee-logotypen.

Ladda ner NookBox appen

Ladda ner NookBox appen för din smartphone eller tablet på Appstore eller 
Google Play. Appen finns för Svenska, Engelska, Danska och Norska.

NookBox innehåller allt du behöver för att bygga ditt säkerhetssystem och smarta hem. Koppla upp andra 
produkter som en temperatursensor och de synkroniseras sömlöst för att göra ditt larm ännu smartare. 
NookBox app ger dig möjligheten att styra alla dina produkter från en plats - din smartphone. NookBox är 
den enkla vägen till ett smart larm!

Husdjursimmuna 
detektorer såklart!




