NX ALARM
Og ha alarm på bobilen er som sagt viktig og den viktigste alarmen er nok den som varsler om brann,
gasser eller røy inne i bobilen. Det er få rømningsmuligheter og ofte lite luft i en bobil, slik at et tidlig
varsel er viktig å få.
Det er ikke tvil om at NX alarmene er noe av det beste på markede, både med hensyn til
anvendelighet og pålitelighet. Det er i grunn bare 2 ting som det er å utsette på den og det er at det
er en kostbar alarm og ikke minst at grunnmodellen dekker lite.
Den koster 3000-4000kr og dekker da ”bare” en del gasser. Skal her huske på at det i dag er mange
modeller av NX på markede. Det er vel NX3, NX4 og NX5 og de er vel også kommet i flere varianter i
samme nr.rekke? Men felles for dem alle er at grunnmodellen dekke bare en del gasser.
Skal man dekke Propan, CO2 må man kjøpe ekstra sensor. Skal man ha bevegelses sensorer ute og
inne må disse kjøpes ekstra. Skal den benyttes som tyverialarm må det kjøpes magnetbrytere, med
ledning eller trådløs. Skal man ha lydvarsel må man kjøpe sirene, da det bare er en pipelyd som
varsler de som er inni bobilen oginalt.
På den måten kan man fort nærme seg 10000kr om man skal ha alt og montering kommer i tillegg.
Nå er det montert en NX 5 i bobilen og tidligere har jeg ikke hatt NX alarm, men mener jeg hadde god
sikring mad de alarmene jeg hadde og de dekket det samme som en fult utbygd NX alarm, men til en
langt lavere pris og kanskje ikke like pålitelig?
Nå skal det jo sies at det har vært litt tull med NX alarmene også og de har måtte bli sendt inn til
produsent for å rette på feilen.
Men nå har som sagt også jeg fått NX alarm og den har kun utvendige sensorer som tilleggsutstyr. Så
jeg må montere magnetbrytere på vinduer, luker og dør. Slik at det blir en innbruddsalarm også. Så
skal jeg montere den slik at den varsler med utvendige lys når den utløses, lydalarm vil jeg nok ikke
montere på i første omgang. Gjør jeg det vil det bli med ekstra bryter slik at den kun utløses ved
innbrudd. Kan hende det er mulig at det er en innebygd funksjon i sentralen?
Videre skal jeg montere en diodelampe som varsler utvendig at alarm er aktivert. Om det blir
montert på propan og CO2 sensor vet jeg ikke enda, for det er originalt propansensor i bobilen.
Når jeg har fått gjort dette arbeidet er jeg i hvert fall sikker på at både vi som oppholder oss i bobilen
og selve bobilen er godt sikret.
Nå kan man jo med siste generasjon NX5 få varsel om alarm på mobiltelefonen og man kan også
innebygge slik at man kan benytte GPS sporing.
Så igjen NX er nok det beste på markede og man er godt sikret.

