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Diskret design, naturligt smakfullt

SPC trådlös



SPC trådlös 

Lätt att montera, sammankoppla och att 

konfigurera

Vanderbilts SPC trådlösa detektorer är snygga 

och lätta att använda och de är tekniskt byggda 

för maximal effektivitet. Vanderbilt har över tio års 

erfarenhet inom trådlös teknik och dess utbud av 

SPC trådlösa detektorer är de bästa någonsin.

Dessa tvåvägs trådlösa inbrottslarmprodukter är 

perfekta för användning i hemmet, inom företag 

och inom detaljhandel. De ger slutanvändarna 

attraktiva lösningar som är lätta att använda 

och som kan installeras med ett minimum av 

störningar. 

Säkerhetsbehoven är mycket olika jämfört med 

behoven för tio år sedan – när trådlösa lösningar 

först lanserades inom säkerhetsbranschen. Idag 

behöver människor lösningar som är mobila 

och anpassningsbara till de egna miljöerna och 

Vanderbilts SPC trådlösa detektorer har tagits 

fram för att komplettera det vardagliga och det 

moderna livets verklighet.



Exempel på SPC trådlösa användarapplikationer

Återförsäljningsmiljöer 

SPC trådlösa detektorer har en estetiskt tilltalande 

design som passar perfekt för detaljhandeln och 

som dessutom kompletterar omgivningarna i en 

modern detaljhandel. Vanderbilts produkter går 

också snabbt och lätt att installera vilket innebär 

färre störningar för butiken. 

Hemmamiljön

Vanderbilts SPC trådlösa detektorer har en 

batterilivslängd på fem år. Det betyder att husägare 

inte behöver bekymra sig om att ständigt byta 

ut batterierna och de kan på så sätt känna sig 

lugna över att hemmet har ett konstant skydd 

mot inkräktare. Vanderbilt använder också vanliga 

batterier vilket innebär att de är lätta att byta ut 

vilket återigen gör livet lättare för slutanvändaren.

SPC trådlös har tagits fram i syfte att direkt passa 

slutanvändarens behov och då framför allt inom 

företag, detaljhandel och i hemmet. Med SPC 

trådlösa detektorer kommer du att uppleva färre 

störningar vid installationen och färre utryckningar 

tack vare batteriets livslängd på fem år. Produktens 

rena linjer och ergonomiska designfunktioner är 

perfekt utformade för att komplettera ditt arbete 

eller hemmiljö.



Företagsmiljöer

I företagsmiljöer kan SPCs trådlösa räckvidd 

ökas till 500 meter vilket innebär att en enda 

detektor kan täcka hela byggnaden. Detta är 

mer kostnadseffektivt än att behöva dra kablar i 

hela byggnaden, det kortar ner installationstiden 

och dessutom reduceras kostnaderna för 

slutanvändaren. 
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Där SPC trådlös är vinnaren

Installationen av SPC trådlös detektor är oftast 

problemfri. Du monterar bara upp kontrollpanelen, 

slår på nätet, placerar den trådlösa detektorn i 

byggnaden och sedan är det bara att köra. En 

trådbunden lösning kan däremot ta minst en 

hel dag för att dra alla kablar. Genom att minska 

installatörens tid på plats behöver inte slutkunden 

oroa sig över att gå miste om potentiella kunder på 

grund av störningar i verksamheten vid långvariga 

installationsprocesser.


