Pressemeddelelse

Virksomheden NaboLink
introducerer Danmarks nemmeste,
billigste, mest trygge og unikke
alarmsystem baseret på nabohjælp
NaboLink har i samarbejde med elektronikvirksomheden Selektro i
Møldrup udviklet og produceret et helt nyt alarmsystem, hvor grundprincippet i al sin enkelhed er, at naboer trådløst linker op til hinanden.
Systemet består basalt af en BaseLink med taster og et display samt en strømforsyning og en lille handy KeyLink fjernbetjening, som man kender fra bilernes
låsesystemer. Enheden forbindes trådløst med andre tilsvarende enheder, som
sammenkobler to eller flere naboer i et trådløst netværk.
Hvis man får brug for hjælp, f.eks ved overfald eller ildebefindende, trykker man
bare på sin fjernbetjening, så kan naboerne straks se hvem der kalder på hjælp, idet
displayet viser afsenderadressen.

BASELINK

Har man i forvejen brand- og/eller tyverialarm, kan man ved at købe Alarmlink
enheder, få sendt besked om at brand og tyverialarmen er gået i gang, til naboerne.
Derefter kan naboerne gøre, hvad man har aftalt med hinanden: fx komme til stede,
observere, tage billeder med mobilen, tænde lys i sit eget hus, ringe op til politi eller
brandvæsen etc.
Hvis der er noget de kriminelle frygter, så er det vidner. Alene den blotte oplevelse
af, at nogle er opmærksomme på, hvad der sker, er som regel nok til at få de ubudne
gæster til at stikke af.

keylink

Det giver en enorm tryghed at vide, at man med et enkelt tryk på en knap hurtigt
kan alarmere sine gode naboer uden at tyven eller overfaldsmanden kan se, man
tilkalder hjælp. Og det medvirker som en sidegevinst til et godt socialt netværk.
Prisen for NaboLink bestående af basisenheden BaseLink og fjernbetjeningen
KeyLink samt strømforsyning er kun fra 995 kr. Og der er ingen installationsomkostninger, ingen abonnementer eller gebyrer. Alarmlink enheden koster kun 495 kr./stk

alarmlink

NaboLink kan bestilles via hjemmesiden nabolink.dk.
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