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Säker teknik
Produkten ingår i serien av världens mest sålda
professionella inbrottslarm. Kvaliteten på de
välbeprövade komponenterna säkerställer en trygg drift. 
Du som värdesätter din familjs trygghet gör klokt i att
redan i dag prata med oss som är din lokala installatör. 

Proffs gör jobbet
Ditt ClassicPack-system levereras av ett professionellt
installationsföretag nära dig. Vi tillgodoser dina
individuella behov av trygghet. Vår fackmannakunskap
och vår närhet är naturligtvis en trygghetsfaktor. 

Classic Pack608 tillverkas i Kanada av DSC (Digital Security Controls Ltd.)

Vi är din lokala larminstallatör nära dig:

En känsla av trygghet...

...var du än är



Utbyggbart – med trådlöst som tillval
Classic Pack608 kan byggas ut efter behov 
upp till 8 separata sektioner. 
Välj till fler detektorer eller
dörr/fönsterkontakter.
ClassicPack 608 kan också
kompletteras med trådlösa
detektorer, t ex om ett
fristående garage skall larmas
på ett enkelt sätt. 

Trygghet mot brand
Classic Pack608 kan enkelt
kompletteras med optiska
rökdetektorer, vilket höjer
säkerheten och komforten.
Myndigheternas krav på
brandvarnare i lägenheter
och villor uppfylls, samtidigt
som du aldrig mer behöver byta
batterier, som är fallet i vanliga brandvarnare. 

Husdjur i familjen 
Har familjen hund eller katt?
Komplettera med ”Husdjurs-
detektor Bravo6”, så kan
hunden eller katten lämnas
hemma och röra sig fritt i
huset utan att larmet utlöses!

Fingertoppskontroll
Classic Pack608  kan också
kompletteras med trådlösa
nyckelringssändare för ännu
bekvämare handhavande. 

En känsla av trygghet... 
Classic Pack608  –  ett
förstklassigt och välbeprövat
larmsystem från den
världsledande
tillverkaren DSC,
bevakar ditt hem när
familjen är borta. När du
går hemifrån slår du enkelt in
en kod och kan sedan känna tryggheten 
att du har ett säkert skydd mot inbrott.

...var du än är 
För många kan det faktiskt
kännas lika tryggt att
kunna tillkoppla larmet
när man är hemma, 
t ex på natten när
familjen ligger och
sover. Fönstren,
källarvåningen eller garaget
kan vara larmat medan larmet i resten 
av huset är avstängt.

Till- och frånkoppling  
Med en manöverenhet som
placeras vid din entré slås
larmet till och från med
en kod – en gemensam
kod för familjen eller
individuella koder för
varje familjemedlem. 
Du kan också lägga till en
tillfällig kod för att t ex ge din granne
tillträde då familjen är bortrest.
Praktiskt och säkert! 

Personlarm vid nödläge 
Om larmet är anslutet till en larmmottagnings-
central kan du blixtsnabbt kalla på hjälp vid 
en nödsituation genom
att trycka in
manöverenhetens
nödknappar. Du får
då en omedelbar
åtgärdsinsats! 

Trygg strömförsörjning
Vid eventuellt strömavbrott tryggas 
systemets drift av ett kraftfullt batteri 
på hela 7 Amperetimmar (Ah).

Trygghet för familjen dygnet runt!

Classic Pack608 innehåller:
1 st centralapparat Power608 

1 st manöverenhet 

1 st rörelsedetektor Bravo2

1 st dörr/fönsterkontakt

1 st sirén 

1 st batteri 7Ah för säker 
och trygg reservdrift

En känsla av trygghet…   …var du än är

Uppringande funktion
Om ett inbrott sker sänds 
omedelbart en signal till en 
larmmottagningscentral, 
alternativt till andra 
telefonnummer som du 
själv väljer, t ex din 
mobiltelefon eller en granne. 


