
 

 

Kampanjpris 990:-  

5MP WDR IR Dome AI Network Camera 
1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS 

H.265 & H.264 triple-stream encoding 

20 fps@2592 × 1944, 50/60 fps@1080 (1920 × 1080) 

WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC 

Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS 

3,6mm fixed lens (2,8 mm, 6.0 mm optional) 

1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out 

Max. IR LEDs Length 50 m 

Micro SD memory, IP67, IK10 

 

Kampanjpris 3800:- 
Ord.pris 4300:-  

 

 

Kampanjpris  2420:- 
Spara 300:-  

NVR med 2TB Hårddisk 4 Port PoE 

>H.265/H.264 avkodning 

>Max 80Mbps Inkommande bandbredd 

>Upp till 8MP upplösning för förhandsvisning/uppspelning 

>HDMI/VGA samtidig videoutgång 

>Stödjer IPC UPnP, 4PoE portar 

>Stödjer ANR technology 

Kampanjpris 3200:- 
Ord.pris 3749:-  

Trådlös router med 4G 
Omvandlar 4G till Wi-Fi och trådbundet LAN. Inbyggd slot för 

3G/4G simkort. Klarar hastigheter på 150Mbps ner och 50Mbps 

upp. 

-Stöder LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA och GSM 

-Rundstrålande antenn för 2.4Ghz / 4G vilket ger bättre 

räckvidd, signalstyrka och stabilitet 

-Stöd för VPN (L2TP, PPTP och auto VPN) 

-Drivs med PoE, 24V passiv PoE eller medföljande nätdel 

-Stöder 50 samtidiga Wi-Fi användare 

-Överspänningsskydd 10KV 

 

Kampanjpris  1895:- 
Ord.pris 2498:-  

Från 14.595:-  

Vi bjuder på installationen 
Max 50 km från hemort (Mellerud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMOU Looc - Kamera 1080P Full HD  
Med inbyggd spotlight och siren (110dB) skapas en möjlighet att varna 

och skrämma iväg oönskade främlingar när de detekteras av denna 

trådlösa wi-fi enheten (endast strömkabel). 

- PIR-detektor minskar risk för oönskade och falska detekteringar  

-Spotlight aktiveras av rörelsesensor med 110dB inbygd siren 

-Video lagras enkelt och nås via SD-kort, NVR eller Cloud Storage. 

Tvåvägsprat 

Inbyggd högtalare och mikrofon med ekoavbrytningsfunktion gör att du 

kan interagera med husdjur och familj eller avskräcka oönskade gäster. 

Flera scenarier 

Med väderbeständig design (IP65) och olika fästen, kan LOOC installeras i 

olika miljöer. OBS! Medföljande nätströmadapter 230VAC/ DC 5V-2A 

är avsedd för inomhusbruk! 

 

Säkerhetsprodukter till kampanjpris  
Passar lika bra till Privatbostaden,Lantbruket som till Företaget  

INFORMATION 
Med dessa säkerhetsprodukter kan du öka 

säkerheten runt ditt Fritidshus, Bostadshus, 

Företag eller Lantbruk. 

Håll koll i Mobilen, Surfplattan eller Datorn 

var du än befinner dig.  

Kampanjepriserna i detta erbjudande är 

endast produktpriser med moms.  

Efter utförd installation äger man sina 

produkter utan några månadskostnader.  

Paket med installation kan också köpas på 

avbetalning genom vårt samarbete med 

Wasa Kredit. (Kreditkostnader tillkommer) 

Beställning av ovanstående paket eller 

produkter görs genom att skicka ett mail 

till patrik@trepo.se senast den 1 Juni 

Ovanstående priser gäller endast under 

kampanjetiden (April – Maj 2021) 

Vid frågor eller funderingar når ni mig på 

ovanstående e-postadress eller mitt 

mobilnummer 0702-704053  

 
 

Trådlös Kommunikationsbrygga 

mellan fastigheter. 

Kit med två antenner som gör att du kan skapa en 

trådlös brygga,  mellan till exempel två olika 

byggnader. Punkt-till-punkt eller punkt-till-

multipunkt genom att komplettera med fler 

antenner. 

Antennerna är lätta att konfigurera och paras enkelt 

ihop med varandra. LED-display som visar vald kanal 

och vilken antenn som är Master och Slav. Kitet 

levereras med PoE-injektorer för strömförsörjning 

och rejäla rörklammer för montering på maströr. 

-Trådlös överföring upp till 300Mbps 

-Autokonfigurering för punkt-till-punkt/multipunkt 

-Inbyggt webbgränssnitt 

-Stöder öppen frekvens från 5150-5825MHz 

-2x MIMO teknologi 

-Stöder 12-48V passiv PoE passthrough med 48V 

PoE utgång för strömförsörjning direkt till IP-kamera 

 

Privatlarmserbjudande 

När du vill skydda det som betyder något för dig, ditt hem  

utan en massa månadskostnader 
 

1 st Centralapparat med LAN och GPRS Kommunikator 

1 st Manöverpanel inkl. 2 taggar 

1 st Magnetkontakt/Shocksensor 

1 st Rörelsedetektor m Kamera 

1 st Brandvarnare 

1 st Inomhussiren 
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