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Døgnovervåget af  
politigodkendt kontrolcentral

Service i 
topklasse

Øjeblikkelig 
reaktion



RØGDETEKTOR
Overvåget røgalarm skaber større tryghed

Verisures Røgdetektorer er døgnovervågede. Det 
betyder, at de i tilfælde af brand sender et signal til 
Kontrolcentralen, uanset om du er ude eller hjemme, 
og om alarmsystemet er slået til eller fra.

• Sender automatisk alarmsignal til Verisures  
Kontrolcentral.

• Forbundet med Kameradetektorerne, der sender  
billeder til Kontrolcentralen.

• Ved røg eller brand alarmerer vi  
brandvæsnet for dig.

• Serieforbundne, så alle aktiveres 
samtidigt overalt i hjemmet.

• Advarer med sirene og  
stemmeadvarsler. 

• Altid aktive - uanset tilkoblingstilstand.

KAMERADETEKTOR
Ser alt, hvad der foregår, når alarmen er aktiveret

Kameradetektoren er en kombineret bevægelses-
detektor og kamera. Hvis Kameradetektoren 
registrerer bevægelse, eller alarmen aktiveres 
via en af de øvrige komponenter, tager den 
automatisk en række billeder, som sendes direkte til 
Kontrolcentralen.

• HD-kvalitet.

• Billeder sendes krypteret i høj opløsning 
via en sikker forbindelse.

• Takket være verificeringen med billeder 
kan Verisure reagere hurtigt og tilkalde 
vagt, politi eller brandvæsen afhængigt af 
situationen.

• Fungerer i både lys og mørke.

• Tag selv billeder via appen, når alarmen 
er slået til.

VIBRATIONSDETEKTOR
Vibrationsdetektoren opdager tyven, inden han kommer indenfor

Følsomme sensorer registrerer, når der påføres kraft 
på vinduet eller døren. Alarmen går således i gang, 
allerede inden vinduet eller døren bliver brudt op.

• Inden tyvene kommer ind i dit hjem, har Verisures 
alarmoperatører mulighed for at 
tilkalde den rette hjælp.

Beskyt dit hjem med Vibrationsdetektorer  
på alle indgange for at opnå komplet 
skalsikring af dit hjem.

• Bliv mindet om åbne vinduer - direkte i 
Verisure app.

• Kan være tilkoblet, mens du er i hjemmet - 
også om natten.

PRODUKTER

ZEROVISION
Tyvene kan ikke stjæle, det de ikke kan se

Verisures specialuddannede alarmoperatører 
kan udløse røgkanonen ZeroVision i tilfælde af et 
verificeret indbrud.

• Fylder et rum på 25 m2 (50 m3) med ikke-giftig røg  
på max. 60 sekunder.

• Al service og vedligeholdelse er inkluderet  
i abonnementet.

• Bliver kun udløst ved verificering, så der ikke  
sker falsk aktivering.

SKALSIKRING
Komplet 
sikring 

af hjemmet



SMARTPLUG
Verisure SmartPlug er dit intelligente tænd og sluk-ur

SmartPlug giver dig mulighed for at fjernstyre lys og 
spare energi på næsten alle elektriske apparater i dit 
hjem via Verisure app. 

• Tænd og sluk lyset med mobilen, eller indstil lyset til  
at tænde, når alarmen går.

• Programmér belysningen, så det ser ud som om,  
du er hjemme.

• Stå op til frisk kaffe, hvis du har koblet din kaffemaskine 
sammen med din SmartPlug.

• Du kan lave mange flere indstillinger med 
dine SmartPlugs under punktet  
”Automatisering” i menuen ”Mere”  
i Verisure app.

NIGHT CONTROL
Fjernbetjeningen du kan have ved din seng

Med Verisure Night Control får du flere funktioner til 
bedre og øget sikkerhed for hele familien. 

• Du kan deltilkoble og frakoble alarmen med et enkelt 
tryk, når du går i seng. 

• Night Control fungerer som fjernbetjening til alarmen.

• Ved at holde begge knapper inde, kan du tilkalde hjælp 
med SOS-tryk.

• Du kan aktivere eller deaktivere lyden for 
dørklokkefunktionen.

• Du kan tage den med dig rundt i dit hjem,   
så du altid har den tæt ved dig.

VOICEPAD & 
FJERNBETJENING
Betjeningspanel med indbygget sirene og tovejskommunikation

VoicePad er din adgang til nem og intelligent 
tilkobling og frakobling af alarmsystemet. Med 
en Fjernbetjening kan du frakoble alarmsystemet 
håndfrit. VoicePad fungerer også som sirene og 
tovejskommunikation mellem Kontrolcentralen 
og dig.

• Brug VoicePad og Fjernbetjening til at 
til- og frakoble alarmen.

• Brug SOS-tryk i en nødsituation.

• Tal direkte med en alarmoperatør 
i tilfælde af alarm eller SOS-tryk.

• Via VoicePad kan Verisures 
Kontrolcentral tale til og afskrække 
tyven i tilfælde af indbrud.

VIDEOOVERVÅGNING
Hold øje med hjemmet direkte på din telefon

Med trådløs videoovervågning fra Arlo får du både høj 
opløsning og elegant design.

• 100% trådløst overvågningskamera.

• Full HD 1080p-opløsning med indbygget spotlight til 
nattesyn i farver.

• Følg med live fra din smartphone, eller se gemte klip 
i op til 30 dage.

• Kan monteres inde og ude.

• Integreret med alarmsystemet.



SERVICE

24-TIMERS 
ALARMOVERVÅGNING
Verisures Kontrolcentral er bemandet af 
specialuddannede alarmoperatører. Vi er 
klar 365 dage om året - døgnet rundt. 

Alle er specialiserede i at tolke og 
verificere alarmårsagen og kan hurtigt 
afgøre, hvilke beslutninger, der  
skal træffes.

VAGTUDRYKNING
Fri vagtudrykning er inkluderet i 
abonnementet. Ved alarm sender 
vi en vagt ud til dit hjem, hvis 
alarmoperatøren vurderer, at det er 
nødvendigt. 

Vi samarbejder med Securitas, som 
har mange års erfaring og udbyder 
professionelle vagttjenester i  
hele landet.

SIKKERHED, 
INSTALLATION  
OG SERVICE
Din sikkerhed, tryghed og tilfredshed 
er vigtig for os. 

Med Verisure kan du føle dig tryg. Får  
du brug for hjælp, står vores kompetente 
medarbejdere klar til at hjælpe dig. 
Og det er vi gode til. 

LETTERE HVERDAG  
MED VERISURE APP
Verisure app er brugervenlig  
og giver dig overblik over dit system - 
uanset hvor du befinder dig. 

Slå alarmen til og fra, tænd og  
sluk lyset nemt og enkelt, og meget 
mere.

SERVICE I TOPKLASSE
Du får god service med tjenester, som gør 
det nemt for dig, hvis uheldet er ude. 

Hvis du mod forventning får indbrud, 
dækker vi op til 3.000 kr. af din selvrisiko. 

Du får også fri service og batteriskift  
på dit alarmsystem.

ALARMSKILTE  
FOREBYGGER INDBRUD
Vores alarmsystemer er kendte, ikke 
kun blandt tilfredse husejere, men også 
blandt ubudne gæster. De skilte, der 
sættes på døre og vinduer, kan være med 
til at forebygge indbrud. 

Tydelig skiltning kan i mange tilfælde 
afskrække indbrudstyvene. Sker der 
alligevel indbrud, lyder alarmen – både 
hos dig og på vores kontrolcentral. 
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DERFOR SKAL DU  
VÆLGE VERISURE

Vi har sørget for danskernes tryghed i mere end 30 år, og det ønsker vi at fortsætte med. 
Med dit nye alarmsystem får du bl.a.:

FULD SKALSIKRING,  
SOM DÆKKER ALLE 
INDGANGSVEJE

SKALSIKRING

VIDEOOVERVÅGNING 
MED LIVE-VIDEO 
DIREKTE PÅ 
TELEFONEN

TOVEJS-
KOMMUNIKATION 
MED VERISURES 
KONTROLCENTRAL

BESKYTTELSE UDEN 
FOR HJEMMET MED 
VERISURE GUARDIAN 

Fremragende 
kundetilfredshed

Januar 2022

Kender du nogen, der har brug for mere tryghed og 
ro i maven? Så henvis dem til os. Vælger de at få 
installeret en alarm, kvitterer vi med 3 måneders 
abonnement uden beregning.

Du kan henvise så mange, du vil, og du får 3 måneders 
abonnement uden beregning for hver person, der 
ender med at få installeret en alarm fra Verisure.

DEL TRYGHEDEN



VI HAR SØRGET FOR DANSKERNES 
TRYGHED I MERE END 30 ÅR

KONTAKT:

30 ÅR I ALARMBRANCHEN
Verisure har hjulpet danske familier med at øge 
trygheden i hjemmet i mere end 30 år.

Din alarm skal passe til dit behov og din bolig. Det 
anbefales, at en Verisure løsning købes efter én af vores 
sikkerhedskonsulenter har lavet et sikkerhedstjek af din 
bolig og fundet den bedste løsning til dig.

VI HAR FREMRAGENDE 
KUNDETILFREDSHED PÅ TRUSTPILOT 
Vi ved, hvor meget god service i dagligdagen betyder for, 
at du kan føle dig tryg. Dette er noget vi stræber efter at 
tilbyde dig hver eneste dag. Derfor har vi fremragende 
kundetilfredshed.

EUROPAS FØRENDE UDBYDER AF 
PROFESSIONELT OVERVÅGEDE 
ALARMSYSTEMER
Vi er en del af Europas førende udbyder af professionelt 
overvågede alarmsystemer med mere end 4 mio. kunder 
i hele verden. Det giver os mulighed for at udvikle vores 
egne alarmløsninger for at sikre dit hjem med den 
nyeste teknologi. Samtidig er vores produkter i et elegant 
design, som gør at de er diskrete i dit hjem.

Se gældende vilkår & betingelser på www.verisure.dk/betingelser  
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