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NOTIFIER by Honeywell: The SMART Selector App 

The NOTIFIER SMART Selector App:
Nu tillgänglig för IOS och Android.

SMART Selector

Med den nya SMART Selector app från NOTIFIER by Honeywell kan 
man lätt hitta den rätta detektorn för speciella utrymmen och risker.

Vill du veta vilken detektor som är bäst lämpad för restaurangmiljö, eller 
vilken detektor som passar för dammiga och krävande miljöer? SMART 
Selector appen hjälper dig att välja den mest passande detektorn, med 
den rätta känslighetsinställningen för olika miljöer och risker.

Dessutom så ger appen en överblick över det omfattande utbud av 
detektorer som fi nns att tillgå från NOTIFIER, inklusive unika högkänsliga 
och multikriterie detektorer, samt branschledande aspirerande system, 
linjerök och kanaldetektorer.

Hitta snabbt den bästa detektorn som passar miljön eller risken 

tillsammans med den rätta känslighetsinställningen.

Fördelar:

Innehåller rekommendationer om bästa detektorvalet och alternativa 

detektorer, samt en beskrivning om detektorn och lämpliga inställningar.

Ingen Wi-Fi eller mobiltäckning? – Inga problem. 

Full information tillgängligt online eller offline.

NOTIFIER SMART Selector app är nerladdningsbar för både iOS och 

Android baserade enheter. Sök efter “SMART Selector” på App store 

eller på Google Play.

Kräver iOS 7.0 eller nyare. 

Fungerar på iPhone, iPad och Android smartphones.
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Säkerhet, integritet och arv.

Notifi er by Honeywell är världens största 

tillverkare och leverantör av designade 

brandlarmsystem. Med över 400 

Engineered Systems distributörer (ESD) 

över hela världen, och regionalt stöd 

på  alla kontinenter, har vi har möjlighet 

att  möta våra kunders krav. Med över 50 

års erfarenhet erbjuder vi oöverträffade 

specialistkunskaper och produkter för att 

möta alla behov.

Notifi er erbjuder ett omfattande sortiment 

av kvalitativa branddetekterings- 

och larmkontroll lösningar. Dessa 

inkluderar allt från rökdetektering 

och larmenheter, icke- adresserbara 

brandlarmcentraler, analoga adresserbara 

system, till avancerade nätverk och 

integrationspaket. Som en ledare i 

brandsäkerhetsmarknaden ställer 

Notifi er de högsta krav på service och 

produktkvalitet. Vår verksamhet är 

ackrediterad enligt ISO 9001 och våra 

produkter konstrueras och tillverkas 

för att möta varje större internationellt 

godkännande, inklusive LPCB.

Notifi er är en division av Honeywell 

International, ett diversifi erat och 

världsledande företag inom teknik 

och produktion, betjänar kunder över 

hela världen. Genom att samarbeta 

med Notifi er kan du känna tryggheten 

i att arbeta med ett globalt arbetande 

bolag som erbjuder högteknologiska 

brandlarmsystem.
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Mer produktinformation
fi nns i vår
NOTIFIER InfoPoint App.InfoPoint App

Svensk distributör:
Confi dence Security 
Sweden AB
Esplanaden 3B
172 67 Sundbyberg 
Sverige

T: +46 (0) 8 620 82 00
E: support@notifi er.se
W: www.notifi er.se


