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Beste lezeressen en lezers,
van harte welkom bij de actuele THITRONIK®-catalogus. U zou zich 
over efficiënte veiligheidssystemen voor vrijetijdsvoertuig willen in-
formeren? Dan hebt u de optimale lectuur met nuttige antwoorden 
op uw vragen gevonden. In onze bijgewerkte THITRONIK®-catalo-
gus vindt u waardevolle informatie over alle THITRONIK®-alarm-
installaties, gaswaarschuwings- en lokalisatiesystemen en unieke 
accessoires – zo bijvoorbeeld om kritieke beveiligingslekken bij de 
Fiat Ducato professioneel te verhelpen. Kortom: In dit samenhan-
gende overzicht zijn alle noodzakelijke bouwstenen vervat om voor 
uw vrijetijdsvoertuig voor een overtuigend, zeer individueel pas-
send veiligheidssysteem te zorgen. Ten zeerste irrelevant, of het 
om een camper, een caravan, een terreinauto of camperbus gaat. 
Opdat dit veiligheidssysteem continu op de technisch meest ac-
tuele stand blijft, bewerkt, actualiseert en optimaliseert ons ont-
wikkelingsteam permanent al onze producten – voor uw veiligheid.
 
Wanneer u alle THITRONIK®-producten van nabij bkijkzult u snel 
inzien: er is heel wat uniek en in deze of een gelijkaardige vorm 
alleen bij THITRONIK® te verkrijgen. Dat is weinig verwonderlijk. 
Sinds inmiddels meer dan 30 jaar ontwikkelen de ingenieurs van 
THITRONIK® zonder enige uitzondering veiligheidssystemen voor 
vrijetijdsvoertuigen doelgericht en zeer specifiek op de hoge aan 
camper en caravan gestelde eisen afgestemd. Daarbij hechten wij 
aan één essentieel aspect de hoogste waarde dat ons duurzaam 
handelen en denken accentueert: „made in Germany“. Dit betekent 
voor THITRONIK®, de productiefaciliteit Eckernförde verder uit te 
breiden en intensiever met regionale partners en toeleveranciers 
samen te werken. 

Genoeg inleidende woorden: Geniet van de lectuur op de volgende 
pagina’s en laat u verrassen.

Uw team van Thitronik

König Kunde Award
Reeds vier keer is Thitronik 
winnaar van de klanttevreden-
heidsenquête „Koning Klant“ in 
de categorie „Alarminstallatie “ 
geworden.

AWARD 2018

Editorial
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Reistijd is vakantietijd: Een tijd van rust, een tijd van 
ontspanning. En, zeer essentieel: Een tijd die men 
zo onbezorgd mogelijk zou moeten doorbrengen 
– in het bijzonder als het om vragen over de per-
soonlijke veiligheid gaat of om kwesties die met de 
beveiliging van have en goed te aken hebben. 
Zoals in de aanhef reeds vermeld: Voor de beveili-
ging van uw voertuig en accessoires vindt u nauwe-
lijks specifiekere en efficiëntere componenten dan 
die van THITRONIK®. 
Al onze draadloze componenten zijn gecodeerd en 
immuun voor manipulatiepogingen, onze gaswaar-
schuwingsapparaten werden specifiek en uiterst 
precies voor zeer uiteenlopende gassen ontwikkeld. 
En dankzij onze unieke veiligheidsfeatures safe.
lock lukt het ons zelfs, de centrale vergrendeling 
van elke Fiat Ducato en van bouwgelijke voertuigen 
vanaf bouwjaar 2006 tegen replay-aanvallen te be-
veiligen (alleen bij WiPro III safe.lock). 
Dit zijn geen loze beloften: Vergelijk ons, u zult 
nauwelijks een productiever alarm- en veiligheids-
systeem vinden. Een mening die trouwens ook 
vermaarde vaktijdschriften delen. In 2017, 2018 en 
2020 onderscheidden de vakredacteurs van het 

magazine Reisemobil International de THITRONIK® 
WiPro III-alarminstallatie en de THITRONIK®-gas-
waarschuwingsapparaten G.A.S.-pro en G.A.S.-
pro III met de felbegeerde testzege in het kader van 
de tot nu toe grootste ooit uitgevoerde referentie-
test voor veiligheidssystemen. 
Naast de hoge veiligheidsstandaard loofden de 
keurders nog een ander, zeer essentieel aspect 
van onze veiligheidsmodules: de comfortabele en 
gemakkelijk te begrijpen toepasbaarheid. Deze be-
gint al bij de dealer die de relatief ongecompliceerde 
en snelle montage van de modules op prijs stelt – 
en wordt doorgetrokken tot de klant die niet meer 
hoeft te doen dan op de afstandsbediening een 
knop in te drukken. Alle systemen zijn dan al actief 
geschakeld en beveiligd: Voertuig, ramen, dakluiken 
en opbergvakkleppen – op wens zelfs uw losse ac-
cessoires vóór de camper. Uiterst efficiënt, precies 
en zonder beveiligingslekken. 
U hebt vragen over onze modules? U wenst tips en 
informatie over de verdere uitrusting? Gelieve con-
tact met ons op te nemen. Op het einde van deze 
catalogus vindt u trouwens een overzicht van alle 
competente premium-partners van THITRONIK®.

Professionele 
veiligheidssystemen
Met een goed gevoel onderweg

U bent van plan, een 
nieuwe camper te kopen? 
Bovenstaande fabrikanten 
installeren reeds in de 
fabriek op uw verzoek een 
THITRONIK®-alarmsys-
teem voor u.

Vademecum
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In ieder opzicht veilig …   
THITRONIK®-modules:  
een sterk team
 
Elke THITRONIK®-module is op zich een sterke speler. Onverslaanbaar is ons systeem echter in 
een team. Iedere onrechtmatige poging om in het voertuig te geraken, doet evenzeer een alarm in 
werking treden als wanneer er geprobeerd wordt, geliefde accessoires te stelen. 

Precieze voertuiglokalisatie en uiterst efficiënte gaswaarschuwingsapparaten ronden ons concept 
overtuigend af. 

Modulair  
systeem

10

G.A.S.-Pro III
Een modulair gaswaarschuwingssysteem 
voor de vaste montage in uw voertuig. 
Waarschuwt u betrouwbaar voor gaslek-
ken en overvallen met bedwelmingsgas. 
Met geïntegreerde sirene en draadloze 
eenheid. Ook verkrijgbaar voor koolstof-
monoxide (CO).

Draadloze handzender 868
Laat het stil activeren of 
deactiveren van de WiPro 
III toe.

THITRONIK® App 
Met de THITRONIK® app 
hebt u een eenvoudig en 
compact overzicht van alle 
functies van uw WiPro III.

Draadloze kabellus 868 
Om ook uw mobiele bezittingen buiten het voertuig, zoals bv. 
fietsen, mobiele satellietantennes, campingmeubelen etc., te 
beveiligen

WiPro III 
CAN-BUS draadloze  
alarminstallatie voor 
caravans

Pro-finder 
Perfecte completering voor WiPro III of als 
„standalone“ lokalisatiesysteem

BLUETOOTH® 
Netwerkmodule

Draadloze magneet- 
contacten 868 
Draadloos magneetcontact 
met bescherming tegen 
sabotage voor de bevei-
liging van ramen, deuren, 
dakboxen, dakluiken etc.

Comfortabele bediening van de 
WiPro III met de smartphone en  
een aantal smartwatches



VALS 
ALARM
door beweging van …

Wij van Thitronik antwoorden op deze vraag met 
een overtuigde „Absoluut niet!“. 

Bewegingsmelders in detail ontleed 
Bewegingsmelders, nomen est omen, reageren 
op bewegingen en doen onmiddellijk, eens ze een 
beweging gedetecteerd hebben, een alarm in wer-
king treden. In uw personenauto iets fantastisch 
– daarmee zijn wij het eens. Maar in een vrijetijds-
voertuig bepalen andere factoren het gebruik van 
een alarmsysteem. Zolang u niet aanwezig bent, 
zouden de melders actief kunnen blijven. Maar 
ook als een raam of een 
dakluik om te ventileren 
open zou blijven staan, 
volstaat een in de wind 
bewegend gordijn om 
een bewegingssensor te 
activeren en zodoende een vals alarm te laten af-
gaan. U zou de gevoeligheid van de sensoren kun-
nen doen afnemen – mooi, maar daardoor is ook het 
veiligheidsniveau van het systeem lager. 

Irritatiefactor: Valse alarmen
En heel eerlijk: Hoe vervelend zijn permanente valse 
alarmen voor u en al even erg voor uw buren op het 
caravanterrein?. Het voornaamste argument tegen 
bewegingsmelders blijft echter: Ze bieden absoluut 
geen bescherming als er personen in het voertuig 
aanwezig zijn – want voor deze alledaagse situatie 
moeten ze gedeac-
tiveerd worden. 
Eens uitgescha-
keld zijn enkel 
en alleen, en dan 
nog alleen bij de 
betere systemen, 
nog de voertuig-
deuren beveiligd 
en zo mogelijk  
(indien met veel 

moeite en hoge kosten achteraf uitgerust) de op-
bouwdeur en één of twee ramen door met een 
kabel verbonden sensoren. Dat zijn echter wel de 
loofwaardige uitzonderingen – en zoals reeds ver-
meld: De montage van de met een kabel verbonden 
sensoren veroorzaakt onnodig grote investeringen. 
Dat gaat heel wat voordeliger en eleganter – en bo-
vendien nog veilig. Maar daarover meer.
Hoe men het thema ook draait of keert: Het vei-
ligheidsconcept “Bewegingsmelders voor vrije-
tijdsvoertuigen” blijft gebrekkig. Bovendien blijven 
dakramen, zijramen, achtergarages en opbergvak-

kleppen onbeveiligd. 
Een absoluut onding, 
zoals wij van Thitronik 
vinden. En van één kunt 
u zeker zijn: Als bewe-
gingsmelders op slechts 

één gebied het THITRONIK®-veiligheidsconcept 
zouden optimaliseren, zouden wij ze onze klanten 
morgen al aanbieden. Momenteel zijn wij er zeker 
van – daarvan is geen sprake. En daarom blijven wij 
inzetten op de sluitende combinatie van een goed 
presterende alarminstallatie, achteraf snel uitrust-
bare, draadloze sensoren en een technisch vooruit-
strevende GPS-voertuiglokalisatie. 
Vertrouw ons: Uw veiligheid komt bij de ontwikke-
ling van al onze producten voor vrijetijdsvoertuigen 
op de eerste plaats. 

… wapperende 
gordijnen

Probleemgeval 
Bewegingsmelder 

Er bestaat nauwelijks een 
ander veiligheidsnetwerk 
voor vrijetijdsvoertuigen 

dat zoveel gaten vertoont 
als de bewegingsmelder. 

Frequente valse alarmen zijn 
vooraf geprogrammeerd – of 
wat nog erger is: de melders 

worden door de gebruikers 
gedeactiveerd. 

In ieder opzicht veilig

… Huisdieren

… voorbijvliegen-
de insecten

… windstoten

Een alarmsysteem biedt 
slechts een perfecte, complete 
bescherming als het bij 
aanwezige personen in de 
passagiersruimte actief kan zijn. 
Een klein pleidooi tegen de onzin 
van niet-eigentijdse 
bewegingsmelders. 

Heel even eerlijk? Wat verwacht u van uw alarm-
systeem in camper en caravan? Dat het uw voer-
tuig en bezittingen perfect beschermt wanneer 
u niet aanwezig bent? Absoluut juist! Tegen deze 
hoge eis is niets in te brengen. Maar hoe ziet het er 
in volgende situatie uit? U bent afwezig, uw hond 
bevindt zich echter in het voertuig? U hebt geen 
hond? Prima – laten we een stap verder gaan: U, 
uw partner, kinderen of kleinkinderen bevinden zich 
in het voertuig! U kookt, kijkt televisie of wilt ’s mid-
dags een dutje doen of u ’s nachts op een helemaal 
verlaten caravanterrein veilig voelen. 
Zou het dan niet wenselijk zijn als alle opbergvak-
kleppen, ramen en deuren actief beveiligd zouden 
zijn? Wij zijn er zeker van: Deze vraag zou u met een 
luide „Vanzelfsprekend!“ beantwoorden. Waarmee 
wij in een fel beladen discussie beland zouden zijn: 
Hoe passen bewegingsmelders bij deze eisen? Of 
iets scherper geformuleerd: Hebben bewegings-
melders als centrale zuil van een veiligheidscon-
cept in het vrijetijdsvoertuig eigenlijk wel zin? 

… spelende 
kinderen

… warme 
opstijgende 
lucht

Het beslissende punt is:  
Het veiligheidsconcept “Bewegings-

melders” blijft gebrekkig.
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Voor- en nadelen van bewegingsmelders 
en draadloze magneetcontacten 

Bewegingsmelder

Draadloze magneetcontacten

Ontvangst gestoord
Met draadloze stoorzen-
ders drukken criminelen de 
signalen van de radiocon-
tacten van alarminstalla-
ties weg. Dit lukt hen bij de 
draadloze magneetcontac-
ten van THITRONIK® niet. 
De installatie is immuun 
voor dergelijke pogingen 
tot verstoring, detecteert 
de manipulatiepoging en 
slaat alarm.

Traditionele alarminstallatie THITRONIK® WiPro III

Stoorzenders (Jammers)

Traditionele  
draadloze  
component

THITRONIK®
Draadloze component

Stoorsignaal

Criminelen zijn soms zeer creatief. Snel hadden ze 
in het verleden ingezien dat zijraampjes en opberg-
vakkleppen van campers geen ernstig obstakel voor 
een geëngageerde inbraakpoging vormen. Meestal 
volstaat een in de handel verkrijgbare schroeven-
draaier om de sloten open te breken.  
Het behoorde nu tot de verantwoordelijkheid van de 
fabrikanten van alarminstallaties om een betrouw-
baar systeem te ontwikkelen om ramen en deuren 
efficiënt te beveiligen. De eerste draadloze mag-
neetcontacten kwamen op de markt. Dankzij klei-
ne kleefoppervlakken zijn ze snel te monteren, een 
klein magneetveld tussen magneet en sensor ver-
wittigt de centrale: alles in orde. Verwijderen sensor 
en magneet zich bij een geactiveerde alarminstalla-
tie, wat ingeval van een inbraakpoging al eens ge-
beurt  , dan zendt de sensor een radiosignaal naar 

de centrale, het alarm weerklinkt. Zover de theorie. 
Wij hadden het over creatieve criminelen. Snel be-
seften gemotiveerde inbrekers dat dit radiosignaal 
voortreffelijk met een stoorzender weg te drukken 
is. Effect: Bij het openwrikken van de ramen of klep-
pen seint de sensor weliswaar – maar het signaal 
komt niet in de centrale binnen. Er weerklinkt geen 
alarm. Deze stoorzenders zijn trouwens voor het oor 
van de mens geluidloos. Nu goed, niet alleen crimi-
nelen zijn creatief. De ingenieurs van THITRONIK® 
ontwikkelen uiterst precieze radiocontacten die er 
blijk van geven, van stoorzenders niet onder de in-
druk te zijn. Detecteert de centrale een poging tot 
jamming, dan doet ze een alarm afgaan. 
U ziet: Met THITRONIK®-producten bent u zelfs vin-
dingrijke criminelen toch altijd een stap voor.

Anti-Jamming
Stoorzenders maken geen kans

Voordelen
 - Eenvoudige montage zonder boren
 - willekeurig aantal contacten snel en met weinig kosten achteraf uit te rusten
 - Draadloze verbinding
 -  Alle draadloze magneetcontacten zijn individueel „bestuurbaar“ 
(ventilatiefunctie)

 -  achteraf programmeren van de centrale te allen tijde mogelijk
 -  Bescherming tegen sabotage door een tweede gevoelig reed-contact
 -  Zwakke batterijpeil wordt tijdig aangegeven
 - Eenvoudige bedienbaarheid
 -  Waarschuwing bij geopende ramen bij het wegrijden  
(controle bij vertrek/vent-check)

Voordelen
 - Detecteert indringers in het voertuig bij afwezigheid van de eigenaar
 - Beveiliging van de gehele passagiersruimte
 - Voordeliger qua aanschaf, omdat er slechts één apparaat benodigd wordt

Nadelen
- Hoge vatbaarheid voor valse alarmen
-  Beperkte bewegingsvrijheid van de inzittenden binnen in het voertuig bij een ge-

activeerde bewegingsmelder
- Moet bij aanwezigheid van de camperaars gedeactiveerd worden
- Beperkte bescherming bij het verlagen van de gevoeligheid
- Geen bescherming van opbergvakkleppen of achtergarage mogelijk

Nadelen
 - Elke relevante opening moet elk met een draadloos magneetcontact  
 beveiligd worden
-  Duurder qua aanschaf, omdat er meerdere componenten zijn14 15



een sterk team
Tot volle kracht loopt de draadloze kabellus op indien naast 
de WiPro III-alarminstallatie de THITRONIK® Pro-finder mee 
aan boord is. Het lokalisatiesysteem kan dankzij een in het 

apparaat aanwezige simkaart te allen tijde met één mobiele 
telefoon, of desgewenst ook meerdere mobiele telefoons, 

communiceren. 
Doet de kabellus een alarm afgaan, dan wordt de eigenaar 

onmiddellijk door middel van een sms geïnformeerd en kan 
hij/zij passende stappen ondernemen. Zoals alle draadlo-
ze componenten van THITRONIK® wordt ook de kabellus 

met knoopcelbatterijen (CR 2032) bediend. Lang voordat 
de batterij leeg is, krijgen gebruikers via de centrale een 

statusmelding, gelieve deze te vernieuwen.
De THITRONIK® draadloze kabellus krijgt u met een zwarte 
of witte houder resp. met een slede – naar keuze op 2,5 of 

vijf meter lengte.

Draadloze kabellus
De slimme manier om  
accessoires te beveiligen
Met waardevolle accessoires komt dat van pas. Niet 
elke kampeerder wil accessoires ’s nachts met veel 
omhaal in de achtergarage opbergen of permanent 
met massieve sloten ergens aansluiten. Eigenaars 
van een WiPro  III-alarminstallatie lukt een bevei-
liging van hun accessoires zeer veel comforta-
beler: Ze kunnen zeer eenvoudig de THITRONIK® 
draadloze kabellus mee in hun veiligheidssysteem 
integreren.
 
Veelzijdig, snel, veilig …
In feite is de kabellus nauw verwant aan onze 
draadloze magneetcontacten voor deuren en ra-
men. Alleen is bij deze laatste de houder meteen de 
magneet, de kop van de kabellus op zijn beurt de 
sensor. De clou: De houder kan op elke plaats aan 
of in het voertuig gemonteerd te worden. 
Het gebruik van de kabellus is doodeenvoudig. En-
kel en alleen de slede van de kabellus door het te 
beveiligen accessoire trekke, zo bijvoorbeeld door 
het chassis van de fiets, door de sokkel van de 
mobiele satellietantenne of door het frame van de 
waardvolle campingmeubelen. Nu de slede door het 
oog aan het uiteinde van de kabellus brengen (de 
lus is nu gesloten) en in de houder inhaken, klaar. Is 
de WiPro III-alarminstallatie „actief geschakeld“, dan 
zijn de accessoires al evenzeer beveiligd. 
Slagen dieven er nu in, aan de lus te komen, probe-
ren zij de slede uit de houder te trekken of bijvoor-
beeld de kabel door te knippen, dan slaat de cen-
trale onmiddellijk alarm. Ook pogingen tot jamming 
of externe magneetvelden detecteert het systeem 

ogenblikkelijk. U kunt trouwens maximaal 100 ka-
bellussen in het THITRONIK®-veiligheidssysteem 
integreren.

16 17



Geraffineerde  
comfortfunctie 

Markies is erin gezwengeld, de opbergvakklep-
pen zijn afgesloten, de hond veilig in de box? 
Welnu, dan kan het beginnen. De auto in zijn 
achteruit zetten en voorzichtig van onder de 
boom weg manoeuvreren. En knnaaak … een 
tak heeft de open Medi-Heki losgewrikt, wat 
voor heel wat ergernis zorgt – en hoe over-
bodig. Behalve het financiële verlies heeft het 
vervelende spektakel natuurlijk het goede va-
kantiehumeur grondig bezoedeld.  
De comfortfunctie Vent-Check van de THITRO-
NIK® WiPro III verijdelt dergelijke ongevallen 
lang voordat ze zich kunnen voordoen, volledig 
automatisch en volkomen ontspannen voor de 
kampeerder. Draait deze de voertuigsleutel op 
„Ontsteking aan“, dan controleert de centra-
le van de alarminstallatie alle in het voertuig 
gemonteerde, draadloze magneetcontacten 
en signaleert de bestuurder met een duidelijk 
waarschuwingsgeluid indien in het voertuig 
een opening niet naar behoren gesloten is. 
Naast dakkappen worden trouwens graag ook 
de deuren van de achtergarage vergeten die 
dan in de eerste bocht zeer opeens zelfstandig 
open slaan. 
Weerklinkt het waarschuwingssignaal voor 
een open dakkap of een geopend schuifraam, 
dan kunnen de inzittenden individueel beslis-
sen, welk(e) moet blijven openstaan dan wel 
of de dakkap voor de geplande etappe op de 
autosnelweg misschien niet beter gesloten zou 
moeten worden. In ieder geval dient ze voor-
eerst ingeklapt te worden – tenminste totdat 
de camper veilig van onder de boom weg is. 

Vent-Check
Op het eerste gezicht mag 
Vent-Check een aardige 
extra optie van de WiPro 
III zijn.  
In het leven van alledag 
groeit ze bij tal van auto-
mobilisten snel tot een 
uiterst waardevolle en 
gewaardeerde comfort-
functie uit.

Start-Check
Een kort moment van onoplettendheid: De schade kan enorm zijn. 
Vent-Check neemt voor u een korte controle vóór het vertrek voor 
zijn rekening. Comfortabel, volledig automatisch.
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Het veiligheidsniveau van een alarmsysteem is 
aan talrijke indicatoren af te lezen, een zeer funda-
mentele is zijn modulariteit. Bestaat het alarmsys-
teem enkel en alleen uit eilandoplossingen de niet 
f slechts rudimentair met elkaar communiceren? 
Helaas nog steeds een vaak aan te treffen concept 
dat regelmatig schrikbarende beveiligingslekken 
aan het licht brengt. 
THITRONIK® maakt van oudsher gebruik van com-
ponenten met een zeer groot prestatievermogen 
die als zowel individuele bouwsteen als (en vooral) 
in een team een draagkrachtig en uiterst efficiënt 
veiligheidsconcept presenteren.
Daarbij kunnen onze klant de modules volledig vrij 
kiezen. Of u nu als eerste bouwsteen ons GPS-lo-
kalisatiesysteem Pro-finder of als startcomponent 
ons alarmsysteem WiPro III selecteert – een uit-
breiding op een later tijdstip door nog andere modu-
les is te allen tijde en probleemloos mogelijk. Door 
de combinatie van de modules krijgt u dan meestal 
niet de som van de afzonderlijke functies van onze 
modules, maar vaak aantrekkelijke bonusfuncties. 
Een voorbeeld: U completeert de WiPro III door de 
Pro-finder. U hebt dan niet losgemaakt van elkaar 
alleen maar een alarm- en een lokalisatiesysteem, 
maar de bonusfunctie, namelijk dat de Pro-finder de 
melding van een inbraakpoging vanwege de WiPro 
III direct naar uw mobiele telefoon kan zenden.  
Hoe komt hier nu easy add in het spel? Nu, der-
gelijke combinaties van individuele modules zijn i 
ons systeem volkomen probleemloos en op ieder 
moment mogelijk – helemaal eender voor wel-
ke componenten u in het begin, m.a.w. oorspron-
kelijk, gekozen hebt. U hebt een extra draadloze 
handzender, een bijkomend gaswaarschuwings-

apparaat, nog andere draadloze magneetcon-
tacten of één/twee kabellus(sen) voor de bevei-
liging van accessoires nodig? Geen probleem.  
Ons ontwikkelingsteam heeft veel knowhow en tijd 
geïnvesteerd om voor u de integratie van nieuwe 
componenten (lees: het programmeren in de cen-
trale) zo eenvoudig mogelijk te maken. 
Het resultaat: de functie “easy add” die u toelaat 
om in slechts drie stappen de nieuwe component 
met de WiPro III-centrale te verbinden: Program-
meermodus starten, nieuwe accessoires activeren 
(openen/sluiten of in-/uitschakelen) en de pro-
grammeermodus beëindigen. Doodeenvoudig. Nog 
gemakkelijker functioneert de programmering als 
klanten onze Pro-finder en ook de BLUETOOTH® 
netwerkmodule in hun voertuig hebben en via de 
THITRONIK® app easy add 3.0 kunnen gebruiken. 
En vergeet niet: Een nieuw draadloos magneetcon-
tact is binnen slechts een paar minuten aan een 
deur, opbergvakklep of raam gemonteerd. Hiervoor 
moet u alleen maar het kleefoppervlak reinigen en 
de contacten keurig plaatsen, met andere woorden: 
precies easy add. Geen omslachtig en tijdrovend 
leggen van kabels. 
Ondanks deze comfortabele en relatief niet bepaald 
spectaculaire programmeerprocedure mag u niet 
vergeten: De al even spelenderwijs geprogram-
meerde accessoires zijn met uiterst complexe en 
unieke veiligheidsfuncties uitgerust. 
En zoals reeds in de aanhef vermeld: Een veilig-
heidssysteem is pas uiterst efficiënt wanneer alle 
componenten samenwerken en er te allen tijde nog 
andere componenten ter ondersteuning toege-
voegd kunnen worden.

easy add
Comfortabel, snel programmeren  
van THITRONIK® componenten

1.  Start de programmeermodus.

2.  Activeer de gewenste accessoires.

3.  Beëindig de programmeermodus. 

De nieuwe accessoires zijn nu geprogram-
meerd en vormen een onderdeel van het 
THITRONIK®-veiligheidssysteem.

easy add: Zo gaat het …
U hebt een bijkomend draadloos mag-
neetcontact voor een nieuw dakraam, 
een extra kabellus f draadloze handzen-
der nodig? De integratie van de nieuwe 
module lukt dankzij de functie „easy 
add“ binnen slechts een paar seconden. 

easy add
Het symbool “easy 

add” informeert 
over THITRONIK® 
componenten die 

comfortabel EN 
snel mee in het 
alarmsysteem 

geïntegreerd kunnen 
worden.
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Beveiligingslek  
centrale vergrendeling 
Een centrale vergrendeling, kortweg CV, zou toch veilig 
moeten zijn. Dat denk men tenminste. Maar is dat zo?  
Tijd om iets te vertellen. In het verleden kwamen er 
meer en meer meldingen van automobilisten over in-
braken in hun voertuigen. De schade door afhandig 
gemaakte voorwerpen van waarde was deels immens, 
opmerkelijk was alleen: Aan het voertuig waren er geen 
sporen van een met geweld gepleegde inbraak. Hadden 
de eigenaars misschien vergeten, het voertuig op slot te 
doen? Tot deze bevinding zouden tenminste politie en 
verzekeraar kunnen komen. De realiteit is echter: Vin-
dingrijke autodieven maken gebruik van geraffineerde 
elektronica.
Laat ons de radiografische sleutel van de Fiat Duca-
to, van bouwgelijke modellen van Citroën en Peugeot, 
en ook die van de Iveco van nabij bekijken. Bij het in-
drukken van de knop “Openen” zendt de radiografische 
sleutel een radiosignaal naar de elektronica van het 
voertuig. Het probleem bij de voertuigen met bouw-
jaar 2006 tot 2018 is alleen: De sleutel zendt elke 
keer een identiek signaal. Een sobere laptop en een 
op het internet verkrijgbare hardware met passen-
de software volstaan nu om dit signaal vast te leggen 
en, u vermoedt het al, op een later tijdstip weer af te 
spelen – eender wanneer de inbreker dat wenst. Hij 
kan het signaal “Openen” onder de kentekenplaat op-
slaan en zichzelf op ieder willekeurig tijdstip toegang 
tot het voertuig verschaffen. Een horrorscenario.  
Vanaf bouwjaar 2019 zijn standaard in de fabriek ver-
vaardigde radiografische sleutels al iets veiliger – safe.
lock optimaliseert echter ook de veiligheidsstandaard 
van deze sleutels in ruime mate. De ontwikkelingsin-
genieurs van Thitronik hebben zich over dit probleem 
gebogen en een goed presterende, bijkomende functie 
ontwikkeld om replay-aanvallen af te wenden: het zo-
genaamde “safe.lock”. Wie naast een alarminstallatie 
ook het sluitproces van zijn voertuig veilig zou willen 
maken, doet beroep op de WiPro III safe.lock – daarbij is 
de functie “safe.lock” al geïntegreerd. Hoe het systeem 
functioneert? Leest u op de pagina’s 34–39.

Volgende voertuigen 
worden door het 
beveiligingslek ge-
troffen: 

 - Fiat Ducato
 - Peugeot Boxer
 - Citroën Jumper
 -  Iveco Daily
(allemaal vanaf bouwjaar 
2006 tot en met 2018)

Replay-aanvallen
Met laptop en geraffineerde  
hardware zijn criminelen de cen-
trale vergrendeling van Fiat, Peu-
geot, Citroën en Iveco te slim af.  
De schade is vaak immens.  
THITRONIK® safe.lock vergren-
delt de voertuigen weer veilig. 

safe.lock
Deze functie is meer dan 
alleen maar comfort. safe.
lock beschermt campers 
op Ducato-basis (of 
dergelijke) efficiënt tegen 
replay-aanvallen. Eige-
naars kunnen het voertuig 
verlaten met het veilige 
gevoel, het zo goed moge-
lijk beveiligd te hebben. 
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Complexe techniek gemakkelijk te begrijpen voor-
gesteld: De THITRONIK® app. Deze helpt onze klan-
ten, niet alleen te allen tijde via de smartphone het 
overzicht van de WiPro III-alarminstallatie en van de 
Pro-finder te behouden – deze laat het toe, vanop 
elke plaats in de wereld* belangrijke functies te ac-
tiveren of net te deactiveren – per sms. De hiervoor 
nodige verbinding met het mobiele netwerk bouwt 
onze Pro-finder op – hij vormt dan ook een belangrij-
ke basisvoorwaarde voor onze app. 
Even kort ter herinnering: De Pro-finder is ons be-
proefd GPS-lokalisatiesysteem dat onze premium 
partners verborgen in het voertuig voor u monteren. 
Hij is zodoende niet alleen de hoeksteen om uw ge-
stolen voertuig op elke plaats in de wereld betrouw-
baar en in real-time te lokaliseren, hij neemt ook de 
communicatie tussen uw smartphone (app) en alle 
THITRONIK®-componenten in het voertuig voor zijn 
rekening. U wilt controleren, of de alarminstallatie 
actief is resp. of u bij het verlaten misschien ver-
geten had, het voertuig te vergrendelen? Geen pro-
bleem: Zend een sms om een statusmelding te ont-
vangen of activeer ingeval van twijfel onmiddellijk de 
centrale vergrendeling (bij safe.lock) en de alarmin-
stallatie per sms. U zou graag vanop afstand voor uw 
kinderen of vrienden de toegang tot uw voertuig mo-
gelijk willen maken? Ook hier volstaat een sms aan 
de Pro-finder en dan maakt hij (in combinatie met de 
WiPro III safe.lock) voor uw geliefden de deur open. 
Maar niet alleen de gebruiksvriendelijkheid wordt 
door de app verbeterd – ook elementaire instellingen 
gaan met de app vlot hand in hand. Zo bijvoorbeeld 
als u een bijkomend draadloos magneetcontact zou 
willen programmeren – maar u niet meer concreet 
weet, hoe dat in zijn werk gaat. Via de app kunt u 
te allen tijde actuele gebruiksaanwijzingen, uiteraard 
vrij van kosten, downloaden. Bij de WiPro III safe.lock 
vanaf het serienummer SN1050-004, de WiPro III 
vanaf SN0823-012, de BLUETOOTH®-netwerkmo-

dule en bij de Pro-finder vanaf SN0699-013 kunt u 
zelfs de programmeermodus voor nieuwe draadloze 
componenten direct via de app starten (eventueel 
update noodzakelijk). Doodeenvoudig en binnen een 
paar minuten zijn deze in het veiligheidssysteem 
geïntegreerd. 
Omdat de Pro-finder nog over twee vrije uitgangen 
beschikt, kunt u deze gebruiken om volkomen wil-
lekeurige apparaten in het voertuig te bedienen – 
bijvoorbeeld de verlichting van de markies. Door het 
geoptimaliseerde overzicht van alle functies van ons 
veiligheidssysteem wordt niet alleen de bedienbaar-
heid verbeterd, maar kan ook het veiligheidsniveau 
door de app duidelijk verhoogd worden. 
En wat kunt u persoonlijk doen als uw camper 
daadwerkelijk gestolen werd? Nu, u kunt met de  
THITRONIK® Pro-finder exact zien, waar uw voertuig 
zich bevindt. Und: Met de uitschakelfunctie kunt u 
verhinderen dat het voertuig (niet bij alle voertuigen 
mogelijk), eens het tot stilstand gekomen is, opnieuw 
vertrekt. Hiervoor moet de dealer slechts afzonder-
lijk een relais monteren.
Eigenaars van een Apple- of Android-smartwatch 
worden nog andere aantrekkelijke, bijkomende func-
ties geboden. U hebt als basis-set-up de combinatie 
van WiPro III met de BLUETOOTH® netwerkmodule 
nodig en kunt dan in de nabije omgeving via de nieu-
we THITRONIK® smartwatch-app de alarminstallatie 
actief of inactief schakelen en tevens in een crisis-
geval een paniekalarm in werking doen treden – zeer 
eenvoudig door met een vinger op het horloge aan 
de pols te tikken. 
Wie de WiPro III safe.lock aan boord heeft, kan zelfs 
zijn voertuig via het horloge vergrendelen en ont-
grendelen. Zodoende zijn te allen tijde uitstapjes, 
bijvoorbeeld om te gaan zwemmen, zonder voer-
tuigsleutel mogelijk. Die kan in het kluisje in de auto 
blijven.

THITRONIK® App
Een aantrekkelijk surplus op het gebied van veiligheid

easy add-modus

Handboeken

WiPro actief/ 
inactief

Voertuig  
vergrendelen en 

ontgrendelen

Geofencing aan/uit

Voertuig lokaliseren: U 
ontvangt een sms met 

een Google Maps link

Statusrapport 
opvragen

Uitgang A: aan elke uit-
gang kan een willekeurige 

functie toegewezen 
worden

Uitgang B:  
Voorbeeld voor een 

ventilatiefunctie

*GSM/GPS-netwerkdekking vooropgesteld

Bedien uw alarminstallatie 
zeer comfortabel via de 
THITRONIK®-app op uw 
smartphone of smartwatch.
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Op het spoor … 
Een horrorscenario: De eigen camper of de caravan 
werd gestolen. Vóór het eigen huis of nog erger: tij-
den de vakantiereis. Nu is snel handelen aangera-
den, want met elke minuut, die verstrijkt, slinkt het 
vooruitzicht, het voertuig ooit terug te zien. 
Idealiter hebt u misschien al een alarmmelding op 
uw mobiele telefoon ontvangen, net op het moment 
dat de daders zich toegang tot uw voertuig ver-
schaft hebben. Zodoende kon u dan ook de politie 
tijdig informeren voordat uw voertuig al helemaal 
van de locatie weggehaald werd – een aantrekkelijk 
tijdvoordeel. Zoals gezegd, een ideaal geval waar-
bij de THITRONIK® WiPro III het alarm detecteerde 

en via het lokalisatie-
systeem Pro-finder een 
inbraakmelding naar u, 
en op verzoek naar nog 
negen andere mobiele 
telefoons, verzonden 
heeft. 

Is het THITRONIK® lokalisatiesysteem Pro-finder 
als standalone geïnstalleerd, bepalen de door u 
vooraf doorgevoerde instellingen, wanneer de eer-
ste alarmmelding door het systeem aan u doorge-
geven wordt. 
U kunt bijvoorbeeld een virtuele perimeter met een 
straal van 900 meter rond uw voertuig plaatsen. 
Verlaat het systeem nu deze beveiligde zone, on-
afhankelijk van het feit of de dader het voertuig be-
stuurt dan wel of het zich aan een aanhangwagen 
(personenauto, caravan, VW-busje) bevindt, dan 
ontvangt u een diefstalmelding. Deze “geofencing” 
genaamde optie kunt u uiteraard te allen tijde per 
sms in- of uitschakelen. Zijn Pro-finder en WiPro III 
als systeem geïnstalleerd, dan activeert de WiPro 
geofencing automatisch zodra u het voertuig via de 
centrale vergrendeling op slot doet.  

De THITRONIK® Pro-finder  
lokaliseert gestolen voertuigen in  

real-time – een draagkrachtig instrument 
voor de opsporing.

Voertuiglokalisatie
GPS-satelliettechniek en de THITRONIK® Pro-finder  
garanderen de lokalisatie van een gestolen voertuig. 

Te allen tijde, in de hele wereld.
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Alle gaswaar- 
schuwingsapparaten  

zijn eigen ontwikkelingen van 
THITRONIK® 

THITRONIK® maakt  
uitsluitend gebruik van 

hoogwaardige elektronische 
componenten

Alle componenten  
zijn op elkaar afgestemd

Wist u dat gaswaarschuwingsapparaten specialis-
ten zijn? Nu, in feite is deze zaak zeer eenvoudig: 
Gassen verschillen in bepalende mate van elkaar 
door hun chemische 
samenstelling. Tegen 
de achtergrond van 
hun gebruiksdoel-
einde of werkwijze is 
dat eigenlijk weinig 
verwonderlijk. 
Daarom moet een 
gaswaarschuwingsapparaat, dat u en uw verwanten 
dient te beschermen, uiteraard op een zeer indivi-
duele manier voor dit gas ontworpen zijn. Hier een 
korte toelichting, welke gassen er in het voertuig in 
aanmerking komen.

Propaan/butaan
In haast elke camper of caravan koken campers 
met een mengsel van propaan en butaan – ook be-
kend als vloeibaar gas of campinggas. 
Afhankelijk van de tijd van het jaar kunnen de be-
standdelen variëren, vanuit ons oogpunt een irrele-
vant aspect. Een wettelijk voorgeschreven gastest 
garandeert een hoog veiligheidsniveau in het voer-
tuig, maar kan defecten aan de gasinstallatie niet 
uitluiten. Opdat onze klanten ingeval van een gaslek 
onmiddellijk voor het uiterst explosieve gas gewaar-
schuwd worden, biedt THITRONIK® speciale gas-
waarschuwingsapparaten voor vloeibaar gas aan 
die bovendien ook knock-outgassen detecteren.

Knock-outgassen
Knock-out- of narcosegassen worden door cri-
minelen gebruik om kampeerders te bedwelmen. 
Daarbij gieten ze het vloeibaar gemaakte gas door 
deurrubbers, open ramen of boringen in het raam 

in de passagiersruimte. Slapende kampeerders 
worden daardoor lichtjes, maar efficiënt genarcoti-
seerd, zodat ze – indien deze toch wakker zouden 

worden – indringers 
weliswaar waarne-
men, maar niet in 
staat zijn om iets 
te ondernemen. De 
waarschijnli jkheid 
van dergelijke over-
vallen wordt contro-

versieel bediscussieerd, maar door experts van de 
recherche niet uitgesloten. 
Om onze klanten ook voor dit geval een zo goed 
mogelijke bescherming te bieden, detecteren onze 
gaswaarschuwingsapparaten knock-outgassen 
uiterst efficiënt. Deze zijn, zoals propaan/butaan 
ook, zwaarder dan lucht, dalen dus tot op de bodem 
neer en vullen van daaruit de ruimte. Met een reden, 
waarom er voor propaan/butaan en knock-outgas-
sen speciale combinatiesensoren gebruikt worden.  

Koolstofmonoxide (CO)
Verraderlijk: Koolstofmonoxide is een zowel geur- 
als smaakloos gas. Het ontstaat bij onvolledige 
verbranding, bijvoorbeeld van een defect(e)  ther-
maalbad of standverwarming. Opgenomen via de 
ingeademde lucht, leidt koolstofmonoxide snel tot 
ernstige vergiftigingsverschijnselen en, in een ex-
treem geval, tot de dood. 
CO is minimaal lichter dan lucht, stijgt in de camper 
dus tot aan het plafond. Een aspect dat aanschou-
welijk illustreert, waarom gaswaarschuwingsap-
paraten voor vloeibaar gas/knock-outgassen en 
ook gaswaarschuwingsapparaten voor CO niet op 
dezelfde plaats in het voertuig gemonteerd mogen 
worden. 

Kleis gaslexicon
Deze gassen moet u kennen 

Opgenomen via de ingeademde lucht, leidt 
koolstofmonoxide snel tot ernstige vergif-
tigingsverschijnselen en, in een extreem 

geval, tot de dood.

De CO-sensor wordt bovenaan 
gemonteerd en detecteert 
koolstofmonoxide (uitlaatgas-
sen, standverwarming etc.).

De G.A.S.-Pro-sensor wordt 
onderaan gemonteerd en 
detecteert propaan, butaan 
en knock-outgassen.

16 mm 

26 mm 

Gaswaarschuwingsapparaat  
optimaal gebruiken

CO-gaswaarschuwingsapparaat
Koolstofmonoxide is lichter dan lucht, stijgt in het 
voertuig naar boven en verzamelt zich onder het 
plafond. Ergo: Het CO-gaswaarschuwingsappa-
raat moet beslist hoog bovenaan in het voertuig 
gemonteerd worden.

Propaan-/butaangaswaarschuwingsapparaat
Stroomt het propaan-butaangasmengsel uit de 
gasinstallatie in het voertuig, dan verzamelt het 
zich op de bodem en stijgt dan langzaam, voldoen-
de nastromend gas vooropgesteld, naar boven. 
Ergo: Het propaan-butaangaswaarschuwingsap-
paraat moet zo dicht mogelijk bij de bodem ge-
monteerd worden. 

Narcosegaswaarschuwingsapparaat
Ook narcosegassen zijn zwaarder dan lucht.  
Ze vullen de ruimte vanop de bodem. Om de in-
zittenden snel te waarschuwen, moet de sensor 
daarom in de nabijheid van de bodem geplaatst 
zijn. Ergo: Een narcosegaswaarschuwingsappa-
raat moet beslist in de nabijheid van de bodem ge-
monteerd zijn. Combisensoren voor propaan/bu-
taan en narcosegas zijn technisch realiseerbaar.
 
Combi-gaswaarschuwingsapparaten
Ze dienen zowel voor het dodelijke CO-gas als voor 
propaan-/butaan- en narcosegassen te waar-
schuwen. Zoals hierboven beschreven, verlan-
gen echter verschillende soorten naar specifieke 
sensoren. Ergo: Vinger weg van combi-gaswaar-
schuwingsapparaten die beloven, zowel propaan/
butaan, knock-outgassen als koolstofmonoxide 
te detecteren. Dat is technisch onmogelijk.

Klein, fijn, onzichtbaar …

Correct gemonteerd, zijn de G.A.S.-pro en de extra CO-sensor volko-
men onzichtbaar achter een meubel of achter de camper- of cara-
vanwand. Daar verbindt de monteur ze met elkaar – te zien zijn en-
kel en alleen twee minuscule openingen voor de sensoren. Absoluut 
onopvallend.
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Comfortfuncties
Deze unieke, speciaal voor campers en caravans ontwikkelde  
functies biedt HET THITRONIK®-veiligheidssysteem u. 

easy add
Het THITRONIK®-veiligheidssysteem kan door een 
willekeurig aantal draadloze magneetcontacten, 
gaswaarschuwingsapparaten of kabellussen ter 
beveiliging van accessoires uitgebreid worden. De 
app in combinatie met de Pro-finder en/of de BLUE-
TOOTH®-netwerkmodule helft in de versie easy add 
3.0 bij het programmeren.

Functie “Stil”
Een luid claxonneren van de alarminstallatie ’s 
nachts op het caravanterrein? Een onding, waarbij 
men ’s nachts bij sommige alarmsystemen geen 
plezier bij het deactiveren of activeren van het 
alarm beleeft. Helemaal anders bij de WiPro III: U 
kunt deze probleemloos ook stilletjes bedienen – 
bijvoorbeeld als iemand ’s nachts even uit het voer-
tuig moet.

Paniekalarm
U merkt iemand aan uw voertuig op die tracht, 
zichzelf toegang te verschaffen of misschien de 
waardevolle e-bikes van de achteraan gesitueerde 
bagagedrager te stelen? Druk beide toetsen van de 
draadloze handzender gelijktijdig in en de WiPro III 
activeert een luidruchtig alarm om de potentiële in-
brekers te verdrijven.

Ventilatiefunctie
U wenst ’s nachts een perfecte, complete bescher-
ming van de geactiveerde alarminstallatie? Eén of 
meerdere met draadloze magneetcontacten bevei-
ligde zijraampjes dienen echter voor ventilatiedoel-
einden open te blijven? Geen probleem. Ons sys-
teem informeert u weliswaar wanneer een contact  

 
niet gesloten is (misschien had u immers gewoon 
vergeten om het raam te sluiten), accepteert dit 
echter bij een handmatige bevestiging. U kunt la-
ter ’s nachts het raam dan probleemloos voor een 
wijziging van de openingshoek kortlopend sluiten/
openen, zonder een alarm te laten afgaan. Pas wan-
neer u het raam daadwerkelijk meerdere seconden 
lang gesloten houdt, detecteert de WiPro III dat de 
opening beveiligd dient te blijven en schakelt dit 
draadloze magneetcontact actief.

Vent-Check
Dakluiken en zijraampjes dienen tijdens het rijden 
in principe gesloten te blijven – tenzij u een dak-
raam bewust op het eerste ventilatieniveau zet. Het 
THITRONIK®-systeem zal u daarom bij het inscha-
kelen van de ontsteking van het voertuig in princi-
pe informeren indien er één of ander (eender welk) 
contact nog niet gesloten zou zijn (kabellus uitge-
sloten). Zodoende kunt u ter preventie van schade 
ramen en kleppen sluiten – of deze zeer bewust in 
een bepaalde stand laten. 

THITRONIK® App
Door tal van zinvolle bijkomende functies en een 
verhoogde overzichtelijkheid van het alarmsysteem 
optimaliseert de THITRONIK®-app onze veiligheids-
standaard nogmaals.

Batterijpeilindicator
Wees niet bezorgd over een storing: Al onze con-
tacten informeren tijdig en geven aan, de batterij te 
vervangen.

Traditionele 
alarmsystemen

Veilig tegen valse alamen 
Bewegingsmelders (zie p. 12) 
Modulariteit door easy add (zie p. 20) 
Ventilatiefunctie en controle bij vertrek 
(vent-check) (zie p. 18) 

Anti-Jamming (zie p. 15) 
Replay-veiligheid (zie p. 22) 
Draadloze kabellus (zie p. 16) 
Paniekalarm*   

Stil actief en inactief schakelen *   

Batterijpeilindicator * 
Stilleggen van het voertuig op afstand en 
bediening van de alarminstallaties via app 

Gasalarm integreerbaar *   
Bescherming extern magneetveld 
Lokalisatiesysteem integreerbaar 
Alarmgeheugen  

THITRONIK® versus  
traditionele alarmsystemen

* Functie   
modelafhankelijk 
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THITRONIK®-modules
veiligingssysteem

Producten
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Draadloos

CAN-bus

12V/24V

102 dB

easy add 3.0

safe.lock

Alarm- 
centrale 

WiPro III en  
WiPro III safe.lock

Zij vormen de kern van het THITRONIK®-veiligheids-
systeem: de WiPro III alarminstallaties. Ze werden 
doelgericht voor het gebruik in vrijetijdsvoertuigen 
ontwikkeld en ontworpen, zonder enige uitzonde-
ring, zonder compromissen. Het resultaat is een ui-
terst efficiënt veiligheidsconcept dat ondanks ge-
avanceerde, complexe elektronica te allen tijde een 
comfortabele hantering en probleemloze uitrusting 
van bijkomende componenten achteraf garandeert. 
We zijn bij de details aangekomen: Wat maakt het 
verschil tussen de beide uitvoeringen WiPro III en 
WiPro III safe.lock? In principe zijn beide systemen 
volkomen identiek opgebouwd. Een WiPro III is bij-
gevolg geschikt voor zowat elk courant basisvoer-
tuig voor campers. 
De safe.lock-versie op haar beurt completeert de 
„normale“ WiPro III met een speciale bouwsteen, 
een veiligheidsfeature dat een eclatant beveili-
gingslek bij Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën 
Jumper en Iveco Daily (bouwjaar 2006 – 2018) 
opvangt – en effectief ook slechts door deze voer-
tuigen benodigd wordt. Dit lek is gebaseerd op de 
gebrekkige codering van de radiosignalen, via welke 
de standaard vervaardigde radiografische sleutels 
en de centrale vergrendeling van deze voertuigen 
communiceren. 
In een notendop: De WiPro III safe.lock lost dit pro-
bleem door continu wisselende radiosignalen op. 
Gelieve voor gedetailleerde informatie het artikel 
„Replay-aanvallen“ te lezen (p. 22).
De essentiële steunpilaar van het WiPro III-alarm-
system: de unieke draadloze magneetcontacten. 
Uniek, omdat hun veiligheidsniveau elk ander in 
de handel verkrijgbaar draadloos contact in ruime 
mate overtreft. Zo garanderen draadloze magneet-
contacten van THITRONIK® de best mogelijke be-
scherming bij manipulatiepogingen door externe 
magneetvelden of bij het gebruik van stoorzenders, 
zogenaamde jammingaanvallen. 
En ook uniek doordat omdat klanten op verzoek tot 
maar liefst 100 draadloze magneetcontacten vol-
komen probleemloos en snel in het veiligheidsnet-
werk kunnen integreren. Hoe dat lukt, leest u in het 
artikel „easy add“ op pagina 20.
Via ons lokalisatiesysteem Pro-finder kunt u trou-

WiPro III in één oogopslag  
• Eenvoudige, intuïtieve hantering
• Draadloze magneetcontacten zonder bedrading
• Geen voor storingen vatbare bewegingsmelders
• Verblijf in het voertuig mogelijk, zonder sensoren te 

deactiveren
• Bediening van de centrale via radiografische voer-

tuigsleutel en draadloze handzender
• Easy add 3.0: Achteraf koppelen van draadloze 

accessoires via draadloze handzender of THITRO-
NIK®-app

• Functie “Paniekalarm”
• Ook voor voertuigen zonder CAN-bus
• Ca.2 jaar batterijlevensduur bij draadloze accessoi-

res
• Eenvoudige batterijwissel
• Tot maar liefst 100 draadloze componenten koppel-

baar
• Tot 75 meter draadloze reikwijdte
• Kopieerveilig door meer dan 4 miljard codes
• Stoorzenderdetectie „anti-jamming“
• Alarmering op afstand en lokalisatie met Pro-finder 

(optioneel)

wens te allen tijde met de WiPro III communiceren, 
wordt u over alarmen geïnformeerd of kunt u de Wi-
Pro III actief of inactief schakelen. Hierbij wordt u 
geholpen door de THITRONIK®-app die alle belang-
rijke commando’s en statusoproepen overzichtelijk 
ter beschikking houdt. 

Technische gegevens
Spanningsvoorziening  12 V of 24 V

Stand-by-stroomopname  ca.11 mA 12 V

Frequentie  868,35 MHz

Draadloze reikwijdte tot   75 m (testloc. in de open 
lucht)

Geluidsdruk interne piëzo ca.102 dB

Afmetingen (B × H × D) 100 × 26 × 68 mm

Gewicht centrale 90 g

Behuizing beschermingsgraad IP 40

Gebruik ook de Wi-
Pro-configurator om 
uw volkomen indivi-
dueel systeem samen 
te stellen. Gewoon de 
QR-code scannen en 
van start gaan.

Testsieger
4/2020

I N T E R N AT I O N A L

34 35



Passend hierbij de  
aangewezen accessoires

 Draadloos gaswaarschuwingsapparaat 868 
Detecteert propaan-/ 

butaangas en narcosegassen. 
Art.-nr. 100759

Meer daarover op pagina 54.

Draadloze handzender 868 
Laat het stil activeren of  

deactiveren van de WiPro III toe. 
Art.-nr. 101064 

Meer daarover op pagina 50.

Draadloos magneetcontact 868 
Voor het beveiligen van ramen, dakkappen, 

opbergvakkleppen en opbouwdeuren. 
 Art.-nr. 100757 

Meer daarover op pagina 48.

Draadloze kabellus 868 
Beveiligt accessoires op de achterdrager  
of vóór de camper. 
Art.-nr. 101068 
Meer daarover op pagina 52.

G.A.S.-pro III (CO) 
Het premium gaswaarschuwingsapparaat  
voor de hoogste eisen.  
Art. nr. 101286/101287 (CO) 
Meer daarover op pagina 62.
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safe.lock ombouwprintplaat
Een safe.lock-ombouwprintplaat maakt van uw ver-
ouderde, onveilige Fiat- of Iveco-sleutel een mo-
derne en absoluut tegen manipulaties beschermde 
voertuigsleutel. Parallel met de printplaat vervan-
gen onze safe.lock premium partners steeds ook de 
transponder van het immobilisatiesysteem om in de 
toekomst de functie van de originele voertuigsleu-
tel te garanderen.  
Klanten kunnen trouwens een willekeurig aantal 
radiografische sleutels voor zichzelf laten program-
meren. Deze fungeren louter als reservesleutel, als 
tweede sleutel in het voertuig of in de bagage of 
meer bepaald als sleutel voor andere gezinsleden.

Productinformatie
Spanningsvoorziening  1 × CR2032 (3V)
Reikwijdte  ca.75 m (in de open lucht)  
Zendfrequentie/ -vermogen 868,35 MHz / <10 mW
Afmetingen zender (B × H × D) 55 × 19 × 3,5 mm

Art. nr. 101052 88,00 €

WiPro III 
safe.lock

Geschikt voor: 

safe.lock 
ombouwprintplaat

Originele 
autosleutel

Startonderbreker-
transponder

Te vervangen printplaat
De ombouwprintplaat maakt het mogelijk: 
U kunt ondanks nieuw safe.lock-technologie 
uw originele voertuigsleutel blijven gebruiken. 
Onze safe.lock premium partners openen de originele 
sleutel, vervangen de onveilige printplaat door een 
safe.lock-ombouwprintplaat, brengen parallel daarmee 
een nieuwe transponder voor het immobilisatiesysteem 
aan en programmeren de nu omgebouwde voertuigsleu-
tel aan de WiPro III safe.lock aan. Klaar! 
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Netwerkmodule
Comfortabel van alle functies van de Pro-finder en  
van de WiPro III met de smartphone gebruikmaken.

Bijeenbrengen wat bij elkaar hoort. 
THITRONIK biedt u een geraffineerde bouwsteen 
aan om het THITRONIK-veiligheidssysteem te op-
timaliseren: De netwerkmodule. Deze module kop-
pelt via app en BLUETOOTH® in de onmiddellijke 
nabijheid van de camper de smartphone met de 
WiPro III-alarminstallatie. Van nu af aan kunnen ge-
autoriseerde gebruikers te allen tijde comfortabel 
actief of inactief schakelen. Voor eigenaars van een 
WiPro III safe.lock die ook van de bestaande cen-
trale vergrendeling gebruikmaakt, is het openen en 
sluiten van het voertuig zonder voertuigsleutel en 
handzender mogelijk.
Geïntegreerd worden kan de netwerkmodule ook in 
een reeds ingebouwd lokalisatiesysteem Pro-finder. 
Voortaan biedt THITRONIK de unieke functie om 
het veiligheidssysteem van THITRONIK via een net-
werkmodule met haar smartwatch te verbinden – 
op een absoluut veilige, versleutelde frequentie. Via 
een speciale THITRONIK-app lukt het dan, gewoon 
door een toets op het horloge in te drukken, om de 
alarminstallatie actief of inactief te schakelen en 
met de WiPro  III safe.lock het voertuig te vergren-
delen of te openen. Wie dus aanstalten maakt om 
te gaan zwemmen, fietsen, wandelen, klimmen of 
een andere vrijetijdsactiviteit voor ogen heeft, moet 
geen radiografische sleutel of zijn smartphone bij 
zich hebben. Het is dus niet meer noodzakelijk om 
de sleutel op het strand ergens te verstoppen als 
men om te zwemmen of te surfen in het water zou 
willen gaan.
Ook in het voertuig neemt de smartwatch de taak 
van de radiografische sleutel voor zijn rekening – 

bijvoorbeeld als ’s avonds vanuit bed het voertuig 
op slot gedaan moet worden. 
In een crisisgeval kan via het horloge ook door het 
indrukken van een toets het paniekalarm geacti-
veerd worden. Voor nog andere toepassingen en 
koppelingen met aanvullende voertuigfuncties is de 
netwerkmodule uiteraard CI-BUS-compatibel.

De netwerkmodule  
in één oogopslag  
• Bediening (actief/inactief schakelen) van de WiPro III  

via BLUETOOTH®
• Centrale vergrendeling via smartwatch en 

smartphone bedienen (alleen in combinatie met de 
WiPro III safe.lock)

• easy add 3.0 (eventueel update noodzakelijk)

Technische gegevens
Spanningsvoorziening 12/24 V DC

Stroomopname  ca.4 mA

Draadloze verbinding  BLUETOOTH® 5.0 low energy

Reikwijdte  ca. 10 m (testlocatie in de open lucht)

Aantal koppelbare apparaten  8

Temperatuurbereik -20°C tot +80°C

Afmetingen (b × h × d) 52 × 25 × 56 mm

Gewicht ca.72 g

Interfaces  2 × RJ10 (ingang voor  
 WiPro III (safe.lock) en Pro-finder)

12/24V

App Control

BLUETOOTH®

CI-bus

WiPro III

Pro-finder

BLUETOOTH®  
Netwerkmodule

SOS

Bediening via
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GPS

GSM (mobiele 
telefoon)

12V/24V

easy add 3.0

App Control

* 2G/3G netwerkdekking vooropgesteld

Voertuiglokalisatie

Geofencing

Snelle en precieze voertuiglokalisatie – exact dit 
maakt de Pro-finder van THITRONIK® mogelijk. 
Hiervoor maakt hij gebruik van het Global Positi-
oning System, kortweg “GPS”. In tegenstelling tot 
goedkope systemen die vaak voor de lokalisatie 
uitsluitend op het mobiele netwerk beroep doen, 
garandeert GPS, wereldwijd en nagenoeg het hele 
gebied beslaand een betrouwbare locatiebepaling.
Maken criminelen nu het voertuig afhandig, vol-
komen irrelevant of dit op een aanhangwagen of 
rijdend gebeurt, dan informeert de Pro-finder de 
eigenaar van het voertuig ogenblikkelijk, zodra het 
voertuig een straal van 900 meter rond de laatste 
locatie verlaat. Is het alarm eenmaal uitgeschakeld, 
dan gaat de Pro-finder naar een soort van waakza-
me slaapmodus over. Hij blijft actief, maar kan door 
speciale scanners niet gelokaliseerd worden. Want 
gemakkelijk te vinden, is de Pro-finder vast en zeker 
niet: De THITRONIK®-partners werd opgedragen, 
hem zo mogelijk verborgen en ontoegankelijk in het 
voertuig te installeren. 
De positiegegevens worden op verzoek naar maxi-
maal 10 mobiele telefoons gezonden en kunnen in 
Google-Maps weergegeven worden. Ze zijn zodanig 
precies, dat er in dichter bevolkte gebieden zelfs di-
rect een adres aangegeven wordt. Staan er in een 
uitzonderlijk geval dan al eens niet voldoende satel-
lieten voor een duidelijke vaststelling van een loca-
tie ter beschikking, dan zendt de Pro-finder de co-
ordinaten van de laatste, duidelijk bepaalde positie.
Desgewenst kan de eigenaar ook met vastgeleg-
de tussentijden statusmeldingen en positiegege-
vens zenden of zich over de actuele snelheid laten 
informeren. 
Combineert men de Pro-finder met de WiPro III, dan 
ontstaat er een complex alarmsysteem met een 
groot prestatievermogen.
Detecteert de WiPro III een inbraakpoging of krijgt 
hij de melding „Gasalarm“, zendt de Pro-finder on-
middellijk een sms met een passende mededeling.
Zelfs als een in het voertuig aanwezige verwant een 
paniekalarm handmatig activeert, dan wordt er een 
waarschuwingsmelding naar een gewenste mobiele 
telefoon gezonden.  
Een fantastisch surplus aan veiligheid. 

In één geval is echter zelfs de WiPro III machteloos: 
Wordt het voertuig zonder inbraakpogingen op een 
aanhangwagen verladen, detecteert ze een crisis-
geval. Maar zelfs daarop heeft het systeem zich 
voorbereid: Wanneer het voertuig door middel van 
een radiografische sleutel op slot gedaan wordt, 
activeert de WiPro III automatisch de geofen-
cing-functie van de Pro-finder. De Pro-finder neemt 
de alarmmelding over zodra het voertuig de straal 
van 900-meter verlaat. Een slim plan B. 

Pro-finder in één oogopslag  
• Alarmmeldingen via een sms ontvangen
• Gestolen voertuig lokaliseren
• Ook zonder alarminstallatie bruikbaar
• Alarminstallatie via app, sms of telefonische oproep 

op afstand bedienen
• Automatisch geofencing (virtuele perimeter) door 

WiPro
• Functioneert in de hele wereld*
• Geen servicekosten
• sms-kosten komen alleen in een ernstig geval tot 

stand
• 2 schakelbare transistoruitgangen
• Geïntegreerde GPS-ontvanger en GSM-antenne
• Eenvoudige montage
• Spanningsbewaking
• Speciale caravanmodus

Technische gegevens
Spanningsvoorziening 12/24 V DC

Stroomopname zenden ca.40 mA

Stroomopname Standby ca.16 -25 mA

Zendfrequentie 2G/3G 

Aantal telefoonnummers van bestemmelingen max. 10

Interface  RJ10 (ingang voor WiPro)

Uitgangen 2 × open collector (max. 
0,5A)

Temperatuurbereik -20°C tot +80°C

Afmetingen (B × H × D) 100 × 33 × 68 mm

Gewicht ca.110 g

GPS- 
lokalisatie 

Pro-finder

Geraffineerde 
caravanmodus
Caravans zijn voor dieven 
op onbeveiligde parkeer-
terreinen een gemakkelijke 
prooi. Koppelen dieven 
hem aan een voertuig, dan 
begint de Pro-finder aan 
boord onmiddellijk met 
korte, kiesbare tussen-
tijden zijn positie naar de 
mobiele telefoon van de 
eigenaar te zenden. Volko-
men onopvallend.  
Er kan met de opsporing 
begonnen worden.

Kill-functie
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Passend hierbij de  
aangewezen accessoires

Productinformatie
Spanningsvoorziening  12 V DC (via Pro-finder)
Stroomopname  ca.24 mA (bij “Zoeken”)
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Afmetingen (B × H × D) 67 × 35 × 15 mm
Gewicht ca.20 g

Art. nr. 100686 115,00 €

GPS-pro
In een (nochtans klein) aantal voertuigen volstaat het ont-
vangstvermogen van de interne GPS-antenne van de 
Pro-finder niet. Dit is bijvoorbeeld het geval als de Pro-fin-
der verborgen achter metalen componenten afgeschermd 
gemonteerd wordt. Voor dergelijke montagesituaties biedt 
THITRONIK® de GPS-pro aan - een externe GPS-antenne 
die een excellente ontvangst van het GPS-signaal garan-
deert. Dankzij een zelfklevende behuizing en een twee me-
ter lange kabel is de montage flexibel en snel afgehandeld.

Productinformatie
Winst  2,1 dBi
Afmetingen (ø × d) 56 × 10 mm
Gewicht ca.60 g

Art. nr. 100700 60,00 €

Productinformatie
Spanningsvoorziening 12 V DC
Schakelstroom  40A
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Afmetingen (B × H × D) 28 × 64 × 32 mm
Gewicht ca.60 g

Art. nr. 101283 30,00 €

Externe GSM-antenne
In gebieden met een zeer zwakke ontvangst biedt een ex-
terne GSM-antenne een duidelijk betere en betrouwbare 
verbinding voor mobiele telefoons. Om daarvan gebruik te 
maken, moet aan de Pro-finder gewoon de staafantenne 
van de antennebus af- en de GSM-antenne aangeschroefd 
worden. Dat lukt in een handomdraai. De kleine, ronde an-
tenne kan via de zelfklevende achterzijde op elke voor de 
montage geschikte plaats bevestigd worden.

Uitschakelinrichting
Laat ons van een worstcasescenario uitgaan: Uw 
camper werd gestolen. Uiterst hardnekkige crimine-
len hebben zich met geweld toegang tot uw voertuig 
verschaft en waren brutaal genoeg om het alarm te 
negeren – en zijn nu daarmee onderweg. Er dreigt 
een total loss. Wat doen?
Idealiter dient de camper zo snel mogelijk gelokali-
seerd en vervangen te worden. De tijd dringt. Want 
met elke kilometer dat uw voertuig verder van u ver-
wijderd is, vermindert de waarschijnlijkheid, het ooit 
terug te zien en parallel daarmee verhoogt de waar-
schijnlijkheid van schade of verlies van uitrusting en 
accessoires.
Wie een Pro-finder aan boord heeft, kijkt met iets 
meer vertrouwen naar de toekomst. Dankzij per-
manente GPS-lokalisatie kan hij de positie van het 
voertuig optimaal volgen en deze informatie meet 
de politie delen. Wie de Pro-finder bovendien met 
een uitschakelrelais gecombineerd heeft, beschikt 
over een bijkomend, uiterst efficiënt instrument: Hij 
kan het voertuig stilleggen, m.a.w. immobiel maken.
Hoe dat lukt? De Pro-finder beschikt over een scha-
kelbare uitgang. Deze uitgang A kan via signalisatie-
kabels met een uitschakelrelais verbonden worden. 

Dit relais is in de stroomloop van de ontsteking in het 
voertuig ingewerkt. Zendt u nu naar de Pro-finder een 
sms met het commando „kill“, dan wacht hij totdat 
het voertuig minstens vijf seconden lang stilstaat, 
m.a.w. zolang de GPS-meting geen snelheid regis-
treert. Dan schakelt de Pro-finder de uitgang A (gele 
leiding) op 12 volt. Deze werkstroom sluit het relais, 
schakelt de stroom van klem 87 A op klem 87 om – 
de ontsteking bijgevolg stroomloos. De motor gaat 
uit – uw camper kan zich op eigen kracht niet verder 
voortbewegen. De politie kan de opsporing met heel 
wat minder problemen voor haar rekening nemen. 
Bij welke voertuigen een uitschakeling mogelijk is, 
verneemt u in onze rubriek “FAQ op onze website: 
www.thitronik.de.
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Accessoires 
Geoptimaliseerde veiligheid

Accessoires
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Productinformatie
Spanningsvoorziening 1 × CR2032 (3V)
Reikwijdte  ca.75 m ( in de open lucht)  
Zendfrequentie/   868,35 MHz /  
-vermogen  <10 mW
Afmetingen (b × h × d)  44 × 34 × 15 mm (zender) 
 11 × 35 × 11 mm (magneet)
Gewicht ca.33 g

Zwart | Art.-nr. 100757 
Wit | Art. nr. 100758  elk 64,00 €

Draadloze magneetcontacten 868
U hebt het artikel „Anti-jamming“ (zie p. 15) al ge-
lezen? Dan hebt u zich van het unieke prestatie-
vermogen van onze draadloze magneetcontacten 
reeds een goed beeld kunnen vormen. 
Het hoofdstuk is u ontgaan? Dan informe-
ren wij u hier graag over één van de nietigste 
en toch belangrijkste elementen binnen ons 
THITRONIK®-veiligheidsteam. 
Kortom: Draadloze magneetcontacten vindt u in al-
lerlei veiligheidssystemen in een nagenoeg niet te 
overzien aantal op de markt. De meeste van deze 
contacten hebben één ding gemeen: Ze komen 
uit het Verre Oosten en beschikken niet over een 
specifieke competentie om zich tegen manipulatie-
pogingen te verweren. Alleen al een in de onmid-
dellijke nabijheid gebrachte tweede magneet of een 
stoorzender is dergelijke magneetcontacten te slim 
af (zie p. 15). De draadloze magneetcontacten van 
THITRONIK® zijn immuun voor deze manipulatiepo-
gingen, detecteren deze en doen ogenblikkelijk een 
alarm afgaan.

Voor de montage aan lichtkleurige opbouwdeuren 
of opbergvakkleppen adviseren wij onze witte con-
tacten, aan donkerkleurige ramen verdwijnen de 
zwarte contacten haast in het niets.
De draadloze magneetcontacten van THITRONIK® 
seinen trouwens niet permanent – ze zenden al-
leen wanner ze geactiveerd worden. Maak u dus 
geen zorgen over elektrosmog. Dat is ook de re-
den, waarom de kleine, in de handel verkrijgbare 
CR2032-knoopcelbatterij gemakkelijk twee jaar 
lang gebruikt kan worden. En lang voordat de bat-
terij door de knieën gaat, zendt ze tijdig een signaal 
naar de centrale die op haar beurt de eigenaar ertoe 
oproept, de batterij te vervangen.
U vraag zich af, waarvoor het toevoegsel 868 
staat? Het omschrijft louter de door THITRONIK® 
gebruikte moderne en veilige frequentieband van 
de draadloze magneetcontacten. Goedkope pro-
ducten maken vaak nog altijd gebruik van de vol-
komen verouderde standaardfrequentie 433 MHz. 
Deze frequentie is extreem vatbaar voor storingen 
en inmiddels volledig overbelast, voor alarmsyste-
men zou deze niet van toepassing mogen zijn. 

Draadloze magneetcontac-
ten zijn naar keuze in het wit 
of in het zwart verkrijgbaar.

WiPro III  
safe.lock WiPro III

Geschikt voor: 
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Draadloze handzender 868 
luid/stil, geschikt voor:  Productinformatie

Spanningsvoorziening 1 x CR2032 (3V)
Reikwijdte (in de open lucht) ca.75 m  
Zendfrequentie/ 868,35 MHz /  
-vermogen  <10 mW
Afmetingen (B × H × D) 67 × 35 × 15 mm
Gewicht ca.20 g

Draadloze handzender luid/stil |  
Art.-nr. 101064
 66,00 €

Draadloze handzender 868
Kent u deze scène? U ligt ’s avonds ontspannen in 
het achteraan gesitueerde bed en vraagt zich af, 
of alle deuren gesloten en het alarm actief is? De 
voertuigsleutel ligt ver verwijderd vooraan op zijn 
vast gereserveerde plaats. Nu komt het erop aan, 
nogmaals op te staan en naar voren te lopen. Rond-
uit vervelend.
Alternatief: U grijpt naar de draadloze handzender 
van THITRONIK®. Die krijgt, eender waar u dat wilt, 
zijn eigen vaste plaats. U kunt nu te allen tijde het 
voertuig sluiten of openen of, in een crisisgeval, als 
u zich bedreigd voelt, het paniekalarm in werking 
doen treden om de aandacht daarop te vestigen. 
Er zijn echter nog veel meer alledaagse en minder 
spectaculaire gebruiksdoeleinden voor een bijko-
mende draadloze handzender. Bijvoorbeeld als u 
voor nog een ander gezinslid de toegang tot het 
voertuig mogelijk wilt maken of als u louter een re-
servesleutel wenst. 

Aanvullend biedt Thitronik u sinds 2021 een uitbrei-
ding van de THITRONIK®-app aan. Daarmee kunt u 
op uw smartwatch in de volledige omvang van de 
functies van een handzender gebruikmaken. Bijko-
mende informatie vindt u op pagina 24.

WiPro III  
safe.lock

WiPro III
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Productinformatie
Spanningsvoorziening 1 x CR2032 (3V)
Reikwijdte (testlocatie in de open lucht) ca.75 m  
Zendfrequentie/  868,35 MHz /  
-vermogen  <10 mW
Afmetingen (B × H × D) 50 × 46 × 18 mm
Gewicht ca.77 g

Wit | Art.-nr. 100761 
Zwart | Art. nr. 101068  elk 86,00 € 
Wit XL | Art.-nr. 100944 
Zwart XL | Art. nr. 101074 elk 92,00 €

WiPro III  
safe.lock WiPro III

Geschikt voor: 

Draadloze kabellus 868
Kleine component, ten zeerste nuttig: De draadlo-
ze kabellus van THITRONIK® is, in een mum van tijd 
gemonteerd, comfortabel snel in het alarmsysteem 
geïntegreerd. Bij niet-gebruik kunt u de kabellus(-
sen) in het opbergvak laten, desgewenst haalt ze 
eruit en beveiligt u daarmee uw accessoires vóór 
het voertuig – of net in de achtergarage. Gewoon 
de zendeenheid (slede) in de houder vastklikken 
– klaar. 
Gelegenheidsdieven die snel eens toeslaan en iets 
meenemen, worden door het alarm grondig opge-
schrikt. En zelfs als dieven een stevig slot, dat u ter 
beveiliging van de dure e-bikes aangebracht had, 
ongemerkt forceren – zodra deze de kabellus mani-
puleren, weerklinkt het alarm en wordt u de moge-
lijkheid gegeven om te reageren. De draadloze ka-
bellus is naar keuze met 2,5 meter of als XL-variant 
met vijf meter kabellengte verkrijgbaar. 
Met vertrouwen: Wij van Thitronik beschouwen de 
kabellus als mede het meest waardevolle accessoi-
re van ons veiligheidssysteem.

Met een witte houder en kop kan 
de draadloze kabellus 868  
onopvallend aan het witte achter-
ste gedeelte van het voertuig of 
aan de zijwand geplaatst worden.
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Het draadloze gaswaarschuwingsapparaat 868 
completeert en optimaliseert de alarmsystemen 
WiPro III (safe.lock) en C.A.S. II en III. 
Het detecteert al de kleinste hoeveelheden 
propaan/butaan of narcosegassen en verhoogt 
daardoor de veiligheidsstandaard in het voertuig tot 
een compleet niveau.
Door de aansluiting van het gaswaarschuwings-
apparaat op het boordstopcontact is het conti-
nu gebruiksklaar – helemaal zonder batterijen te 
wisselen. Om zelf op de minimale behoefte aan 
stroom van < 70 mA te bezuinigen (bijvoorbeeld 
voor de opslag tijdens de winter) kunt u het gas-
waarschuwingsapparaat aan de behuizing gewoon 
uitschakelen. 
Is het draadloze gaswaarschuwingsapparaat een-
maal door middel van een kabel met het boordnet 
aangesloten, dan moet het nog in de centrale ge-
programmeerd worden. Met de THITRONIK®-app 
lukt dit zeer gemakkelijk. Klanten die de app niet 
gebruiken, worden geholpen door onze gemakkelijk 
te begrijpen gebruiksaanwijzing. 

Draadloos  
gaswaarschuwingsapparaat 868

Productinformatie
Spanningsvoorziening 12/24 V DC
Stroomopname  ca.70 mA 
Gevoeligheid  50 ppm 
Reikwijdte (in de open lucht) ca.75 m  
Zendfrequentie/  868,35 MHz /
-vermogen <10 mW
Afmetingen (B × H × D) 38 × 100 × 27 mm
Gewicht ca.60 g

Zwart | Art. nr. 100759 119,00 € WiPro III  
safe.lock WiPro III

Geschikt voor: 

Draadloos gaswaarschuwingsapparaat 868: 
Het draadloze gaswaarschuwingsapparaat 
van THITRONIK® heeft geen kabelverbinding 
met de centrale nodig. Het wordt eenvoudig 
en comfortabel via draadloze telegrafie daar-
mee verbonden. De sensor zendt een signaal 
naar de centrale – deze doet het alarm af-
gaan. Het draadloze gaswaarschuwingsappa-
raat 868 is met C.A.S. II/III of WiPro III/WiPro 
III safe.lock te combineren. Heeft stroom van 
het boordnet nodig.
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Productinformatie
Spanningsvoorziening 12 V DC
Stroomopname  ca.700 mA bij alarm
Geluidsdruk  ca.105 dB
Gewicht ca.250 g

Back-upsirene | Art.-nr. 100089 39,00 €
Extra sirene | Art. nr. 100190 33,00 €

THITRONIK® biedt twee verschillende sirenes aan: 
Extra sirenes zonder en back-upsirenes met geïn-
tegreerde stroomvoorziening. Laatstgenoemde si-
renes komen bij de Ducato eerder zelden aan bod, 
wel komen ze voor in voertuigen (Mercedes Sprin-
ter), waarvan de startbatterij in de motorruimte zit 
(stroomvoorziening zou door de inbreker onderbro-
ken kunnen worden) en wier claxon niet door de Wi-
Pro III aangestuurd kan worden. Dat is precies dan 
het geval wanneer bij een uitgeschakelde ontste-
king de claxon niet functioneert. Ook caravans met 
G.A.S.-pro, maar zonder autarkische stroomvoor-
ziening, zijn blij met een back-upsirene. Ze maakt 
dankzij een eigen accu duidelijk meer lawaai dan de 
in de G.A.S.-pro geïntegreerde sirene, het laden van 
de accu wordt door de personenauto tijdens de rit 
voor zijn rekening genomen. De extra sirene onder-
steunt alle alarmsystemen die duidelijk meer ge-
hoor willen geven en waarvan de stroomvoorziening 
door een boordnet gegarandeerd is – bijvoorbeeld 
bij een geïnstalleerde G.A.S.-pro in de camper of ca-
ravan (“Autark-pakket”).

Back-upsirene

Geschikt voor: 

Extra sirene
De extra sirene is geschikt 
voor WiPro III en G.A.S.-pro. 

WiPro III  
safe.lock G.A.S.-pro G.A.S.-pro IIIWiPro III
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Productinformatie
Afmetingen (L × B × H) 40 × 30 × 15 mm
Gewicht ca.45 g

Wit (set van 2 stuks) | Art.-nr. 100428 
Zwart (set van 2 stuks) | Art. nr. 100729  

 elk 15,00 €

Montageadapter
Dienen draadloze maagneetcontacten of kleppen 
de achtergarage te beveiligen? Dan dienen er be-
slist montageadapters ingepland te worden. Zij 
garanderen ook bij grotere afstanden de optimale 
bevestiging en uitlijning van de contacten. 

De montageadapters zijn naar 
keuze in het wit of in het zwart 

verkrijgbaar.
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Producten

Risico’s tot een  
minimum herleiden … 

Gaswaarschuwings 
systemen
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G.A.S.-pro III
Het premium gaswaarschuwings-

apparaat voor de hoogste eisen

Wat beter is, is zoals bekend de vijand van wat goed 
is – en zodoende doen nieuwe ontwikkelingen som-
mige nochtans beproefde producten er een beetje 
bleekjes uitzien. Dat weerhoudt er ons bij THITRO-
NIK niet van, continu over onze producten na te 
denken, deze te optimaliseren en van nieuwe func-
ties te voorzien. 
Eén van onze nieuwste producten: de G.A.S.-pro III 
rondt naast de actuele G.A.S.-pro ons assortiment 
in de exclusieve high-end sector af. Deze kan alles, 
wat de standaard G.A.S.-pro ook kan, maar het een 
en ander, in tal van opzichten, nog duidelijk beter. 
De G.A.S.-pro III is zelfs met twee basis-set-ups 
verkrijgbaar: enerzijds, zoals bekend, met geïnte-
greerde sensor voor vloeibaar - en bedwelmingsgas 
en anderzijds met geïntegreerde CO-sensor. Beide 
varianten kunnen met een extra gas- of CO-sensor 
gecombineerd worden. 
Voor het overige presenteert de G.A.S.-pro III zich als 
technische kwantumsprong: Zo neemt de stroom-
opname van dit apparaat met geïntegreerde sensor 
voor vloeibaar  /knock-outgas tot een minimale 26 
mA af, met geïntegreerde CO-gassensor tot precies 
negen milliampère. 
Het geluid van de interne sirene stijgt tot op een 
doordringende 94 dB, een geïntegreerde vochtig-
heidssensor optimaliseert de toch al precieze me-
ting bij veel vochtigheid in het voertuig of bij inge-
ademde lucht in de onmiddellijke nabijheid van de 
sensor. Bovendien elimineert een alcoholfilter (sen-
sor voor vloeibaar – knock-outgas- valse alarmen 
door alcohol in de lucht. 
Last but not least: Dankzij een geïntegreerde draad-
loze eenheid moet de nieuwe G.A.S.-pro III niet met 
de centrale, maar alleen met het boordnet verbon-
den worden. Tot slot via easy add met de centrale 
verbinden. Klaar!

12V/24V

94 dB

Knock-out-/ 
narcosegassen

Koolstofmonoxide

Butaangas

Propaangas

Technische gegevens
Spanningsvoorziening 12/24 V DC

Stroomopname  9 mA (CO) 
 26 mA (vloeibaar -/knock-outgas)

Sensoringangen  1 × intern, 1 × extern 

Gevoeligheid  50 ppm (CO) 
 700 ppm (butaan)

Geluidsdruk  94 dB (interne Sirene)

Temperatuurbereik -20°C tot +60°C

Afmetingen (B × H × D) 61 × 97 × 35 mm

Gewicht ca.74 g

G.A.S.-pro III  
in één oogopslag  
• Gasdetectie conform DIN EN 50194-2
• Gasdetectie conform DIN EN 50291-2 (CO-versie)
• CI-bus-compatibel
• Detecteert propaan en butaan, narcosegassen of 

koolstofmonoxide (afhankelijk van de uitrusting)
• Permanente temperatuurcompensatie
• Regelmatige zelftest voor de vaststelling van de 

functionaliteit
• Alarmuitgang/sirene-uitgang
• Auto Sense ingang
• Alcoholfilterfunctie
• Drukknop voor „Pauze“ en „ON/OFF“
• Led-indicator voor beide sensoren

Draadloos

Testsieger
5/2020

I N T E R N AT I O N A L
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Gaswaarschu-
wingssysteem 

G.A.S.-pro

De THITRONIK® G.A.S.-pro werd in principe als au-
tarkisch, modulair gaswaarschuwingssysteem 
ontwikkeld. Zodra het op het boordstopcontact 
aangesloten en de standaard geleverde gassensor 
(propaan-/butaan-, narcosegassen) geïnstalleerd 
is, staat er een uiterst efficiënt gaswaarschuwings-
systeem met geïntegreerde 85 dB-sirene paraat. 
Desgewenst kan nu te allen tijde een extra sensor 
voor bedwelmingsgassen/propaan/butaan, plus 
een CO-sensor op de derde steekplaats, aangeslo-
ten worden.
Zoals alle gaswaarschuwingsapparaten in het 
THITRONIK®-assortiment beschikt ook de G.A.S.-
pro over aantrekkelijke uitrustingskenmerken: Zo 
controleert het systeem volkomen zelfstandig, of 
alle geactiveerde sensoren in orde en operationeel 
zijn en informeert het bij een defect – onmiddellijk. 
Handmatige tests, uitgevoerd door de eigenaar van 
het voertuig, zoals andere op de markt verkrijgbare 
producten dat vereisen, zijn bijgevolg niet nodig.
Parallel daarmee stelt het systeem de gevoeligheid 
van de sensoren in overeenstemming met de actu-
ele temperatuur in het voertuig permanent opnieuw 
af. Zo garandeert de G.A.S.-pro te allen tijde de 
best mogelijke vaststelling van een crisisgeval en 
verhindert dit apparaat bovendien hinderlijke valse 
alarmen.
De G.A.S.-pro kan echter nog duidelijk meer. Pro-
bleemloos kan de centrale met de productieve 
WiPro  III/WiPro  III safe.lock-alarminstallatie van 
THITRONIK® samenwerken – hiervoor moet alleen 
een kabel met twee leidingdraden beide eenheden 
verbinden. Nu kan de G.A.S.-pro op de sirene van de  
alarmcentrale beroep doen, het alarmgeval wordt 
bovendien door de waarschuwingsknipperlichten 
visueel weergegeven. Idealiter zijn WiPro III en het 
THITRONIK®-lokalisatiesysteem Pro-finder reeds in 
het netwerk opgenomen. 

Technische gegevens
Spanningsvoorziening 12/24 V DC

Stroomopname  ca.80 mA pro Sensor

Sensoringangen  3

Gevoeligheid  50 ppm

Geluidsdruk  ca.85 dB (int. Pieper) 
 ca.105 dB (opt. sirene)

Temperatuurbereik -20°C tot +80°C

Afmetingen (B × H × D) 100 × 90 × 40 mm

Gewicht ca.140 g

G.A.S.-pro  
in één oogopslag  
• Detecteert propaan en butaan
• Detecteert narcosegassen
• Detecteert koolstofmonoxide (optioneel, zie volgen-

de pagina)
• Biedt drie ingangen voor sensoren
• Permanente temperatuurcompensatie
• Regelmatige zelftest voor de vaststelling van de 

functionaliteit
• Alarmuitgang (potentiaalvrij relais)
• Sirene-uitgang
• Auto Sense ingangen

12V/24V

85 dB

Knock-out-/ 
narcosegassen

Koolstofmonoxide

Butaangas

Propaangas

Nu zou elk door het gaswaarschuwingssysteem 
geactiveerde alarm van de zendeenheid van de 
Pro-finder naar maximaal 10 mobiele telefoons ge-
zonden worden. 
U ziet: Bij het modulaire systeem van THITRONIK®  
zijn er weinig wensen die niet in vervulling gaan.  
En als u nog iets anders wenst – laat het ons weten.
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Extra sensor voor  
G.A.S.-pro III 

Extra sensor  
voor G.A.S.-pro 

Passend hierbij de  
aangewezen accessoires

Productinformatie
Stroomopname  ca.80 mA 
Gewicht ca.50 g
Gedetecteerde gassen  propaan, butaan,  
 bedwelmingsgassen

Für G.A.S.-pro 
Art.-nr. 100456 

Für G.A.S.-pro III 
Art. nr. 101289 elk 62,00 €

Uw camper of caravan is buitengewoon lang (> 6,5 m 
passagiersruimte) of woongedeelten zijn door deu-
ren van elkaar gescheiden? In deze gevallen advise-
ren wij de installatie van een extra gassensor. 
Uitstromend propaan-/butaangas of narcosegas-
sen kunnen zodoende veel sneller gedetecteerd 
worden, de centrale zou lang voordat er een kritieke 
gasconcentratie ontstaat het alarm doen afgaan. 
Op de G.A.S.-pro kunt u trouwens maximaal drie 
sensoren aansluiten.
Behalve de geïntegreerde sensor beschikt de 
G.A.S.-pro III over een ingang voor een extra sensor 
(extra - of CO-sensor).

Extra sensoren voor G.A.S.-pro 
en G.A.S.-pro III

Productinformatie
Stroomopname  ca.21 mA 
Gewicht ca.80 g
Gedetecteerde gassen  koolstofmonoxide (CO)

Art. nr. 100433 86,00 €

Een CO-sensor mag in geen enkel voertuig ontbre-
ken – hij waarschuwt voor het geurloze, maar le-
vensgevaarlijke koolstofmonoxide. De installatie is 
volkomen onproblematisch: Sensor in het voertuig 
net onder het plafond vastschroeven, kabel naar de 
G.A.S.-pro of G.A.S.-pro III leggen en daar aanklem-
men – klaar.

CO-sensor voor G.A.S.-pro  
en G.A.S.-pro III
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Gaswaarschu-
wingsapparaat 

universeel
GBA-I

Het is extreem efficiënt, compact en veelzijdig bruikbaar en 
beschikt over een geïntegreerde sirene. De THITRONIK® GBA-I 
detecteert camping- en narcosegassen – kan, maar moet niet – 
vast geïnstalleerd worden – en kan, maar moet niet – vast op het 
12-volt-boordnet aangesloten worden. Volledig in de war? 
Kortom: De GBA-I is door middel van boringen en smallere lang-
werpige gaten aan de achterzijde snel aan schroefkoppen aan 
een voertuigwand te plaatsen. Opzetten, schuiven – de GBA-I zit 
dan al solide bevestigd op zijn plaats. Al even snel is hij weer af-
genomen en op een gelijkaardige montageplaats geplaatst. Nu 
kan de gebruiker hem naar keuze op het 12-volt-boordnet aan-
sluiten of met een aansluitkabel in een sigarettenaansteker, lees: 
het stopcontact in het voertuig, insteken. Als derde optie van de 
stroomvoorziening biedt THITRONIK® een 230-volt-netvoeding 
om de GBA-I direct door middel van netstroom te bedienen – een 
voordeel voor kampeerders die permanent op de camping aan-
wezig zijn. 
Waarmee u iets minder verward kunt worden: De GBA-I wordt 
aanbevolen voor kampeerders die er een duidelijk beeld van heb-
ben, hoe een gaswaarschuwingsapparaat flexibel op meerdere 
plaatsen ingezet zou kunnen worden.
Vanzelfsprekend beschikt ook de GBA-I over een effectieve 
temperatuurcompensatie en de elementair belangrijke sensor-
zelftest die zijn inzetbaarheid voor de volle honderd procent 
garandeert – of ingeval van een, ook al onwaarschijnlijk, defect 
waarschuwt

GBA-I in één oogopslag  
• Detecteert bedwelmingsgassen, propaan en butaan
• Continue sensorzelftest 
• Temperatuurcompensatie  
• Interne sirene
• E1 typegoedkeuring  
• Met optioneel230 V-netvoeding ideaal voor kam-

peerders die permanent op de camping aanwezig 
zijn of voor thuis

Technische gegevens
Spanningsvoorziening 12/24 V DC

Stroomopname  ca.70 mA 

Gevoeligheid  50 ppm

Geluidsdruk  ca.85 dB

Temperaturbereik -20 tot +80°C

Afmetingen (B × H × D) 38 × 100 × 27 mm

Gewicht ca.60 g

12V/24V

Knock-out-/ 
narcosegassen

Butaangas

Propaangas

GBA-I gaswaarschu-
wingsapparaat: 
Dit waarschuwingsapparaat met 
geïntegreerde sirene heeft geen 
verbinding met C.A.S. nodig II/III 
of WiPro III/WiPro III safe.lock.  
Het wordt aan de wand 
gemonteerd en krijgt de stroom-
voorziening via het boordnet of 
alternatief via de voertuig- of 
netadapter. 
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Er zijn tal van redenen die in het voordeel van het THITRONIK® gaswaar-
schuwingsapparaat G.A.S.-plug „all in one“ spreken. De vaak beslissende: 
Het is door slechts één handeling gebruiksklaar. Gewoon in een stopcontact 
in het voertuig steken, klaar. Omdat de G.A.S.-plug op zowel propaan/butaan 
als voor de gezondheid schadelijke narcosegassen afgestemd is, dient hij 
toch zo laag mogelijk in het voertuig geplaatst te worden. En zeer essenti-
eel: Het stopcontact dient permanent met stroom gevoed te zijn, ook als de 
ontsteking van het voertuig niet geactiveerd is.
Ondanks de bliksemsnelle installatie van de G.A.S.-plug moeten klanten bij 
hem van geen enkel comfortkenmerk van onze vast geïnstalleerde waar-
schuwingsapparaten afzien: Net zoals een automatische temperatuur-
compensatie is een waarschuwingssirene geïntegreerd. Afhankelijk van de 
temperatuur in het voertuig past het apparaat de gevoeligheid bijgevolg 
compleet zelfstandig en automatisch met korte tussentijden regelmatig aan 
en verhindert zodoende hinderlijke en onnodige valse alarmen. In een crisis-
geval is het uiteraard te allen tijde „klaarwakker“ en activeert het apparaat 
het alarm ter bescherming van de inzittenden lang voordat een gevaarlijke 
concentratie van een gas een feit is. 
De G.A.S.-plug bewaakt met gemak voertuigen met een passagiersruimte 
van maximaal 6,5 meter lengte. Is uw slaapgedeelte door een deur afgezon-
derd? Dan dient u dit door nog een ander, vast geïnstalleerd gaswaarschu-
wingsapparaat te laten bewaken.

Gaswaarschu-
wingsapparaat 

to-go 
G.A.S.-plug

G.A.S.-plug  
in één oogopslag  
• Detecteert bedwelmingsgassen, propaan en butaan
• Continue sensorzelftest  
• Temperatuurcompensatie  
• Vrij van installatie
• Interne sirene 

Technische gegevens
Spanningsvoorziening 12/24 V DC

Stroomopname  ca.70 mA 

Gevoeligheid  50 ppm

Geluidsdruk  ca.85 dB

Temperaturbereik -20 tot +80°C

Afmetingen (B × H × D) 24 × 30 × 116 mm

Gewicht ca.50 g

Knock-out-/ 
narcosegassen

Butaangas

Propaangas

12V/24V

G.A.S.-plug „all-in-one“: 
Der G.A.S.-plug is een volledig 
autarkisch gaswaarschu-
wingsapparaat. Hij past in elk 
stopcontact in het voertuig en 
brengt zijn eigen sirene meteen 
mee. In recordtempo gebruiks-
klaar. Insteken, vier minuten 
wachten – klaar. Vereist bijge-
volg noch een integratie in het 
boordnet, noch een verbinding 
met de WiPro III-alarminstallatie 
of C.A.S. II/III. 

70 71



WiPro III
Leveringsomvang: 
 -  WiPro III centrale  
met geïntegreerde sirene

 - Draadloze handzender 868 (luid/stil)
 - Draadloos magneetcontact 868  

 zwart
 - Status LED
 - Aansluitkabel
 - Beknopte handleiding,   

 montagemateriaal
 - Alarmsticker 

Voor Ford Transit vanaf 2006+ 
 
Art. nr. 100752                         389,00 €

Voor Mercedes-Benz Sprinter 
vanaf 2006+ 
Mercedes-Benz Vito 2014+  
VWCrafter vanaf 2006+  
MAN TGE vanaf 2017+ 
 
Art. nr. 100753                        395,00 €  

Voor VW T5 2003 – 2015 | VW T6 
vanaf 2015+ | Renault Master vanaf 
2003+ | evenals voertuigen zonder 
CAN-bus en andere modellen  
  
Art. nr. 100754                       389,00 €

G.A.S.-pro III
Leveringsomvang: 
 -  G.A.S.-pro III centrale  
met geïntegreerde sirene

 -  Geïntegreerde sensor voor propaan, 
butaan en bedwelmingsgassen

 - Handboek, montagemateriaal
 - Alarmsticker

Art. nr. 101286  274,00 €

G.A.S.-pro III CO
Leveringsomvang: 
 -  G.A.S.-pro III CO centrale  
met geïntegreerde sirene

 -  Geïntegreerde sensor voor 
koolstofmonoxide 

 - Handboek, montagemateriaal
 - Alarmsticker

Art. nr. 101287 274,00 €

WiPro III safe.lock
Leveringsomvang: 
 -  WiPro III safe.lock  
centrale met geïntegreerde sirene

 - Draadloze handzender 868 (luid/stil)
 - Draadloos magneetcontact 868  

 zwart
 - Status-led
 - Aansluitkabel
 - Beknopte handleiding,   

 montagemateriaal
 - Alarmsticker

Art. nr. 101050 429,00 €

G.A.S.-pro
Leveringsomvang: 
 - Centrale
 -  Sensor voor bedwelmingsgassen, 
propaan en butaan

 - Handboek, montagemateriaal
 - Alarmsticker

Art. nr. 100001 142,00 €

Pro-finder
Leveringsomvang: 
 -  Pro-finder centrale incl. kabelbundel
 - Verbindingskabel voor WiPro
 - Beknopte handleiding,  

 montagemateriaal 

Art. nr. 100699 429,00 €

GBA-I
Leveringsomvang: 
 - GBA-I
 - Aansluitkabel 12 / 24 V
 - Handboek, montagemateriaal
 - Alarmsticker 

Art. nr. 100061 99,00 €

G.A.S.-plug „all-in-one“
Leveringsomvang:  
 - G.A.S.-plug "all-in-one"
 - Handboek
 - Alarmsticker 

Art. nr. 100042 89,00 €

Universele aansluitkabel 12/24 V  
voor GBA-I

Art. nr. 100097  22,00 €

Draadloze kabellus 868
Zwart | Art.-nr. 101068 

Wit | Art.-nr. 100761  je 86,00 €
Zwart XL | Art.-nr. 101074 

Wit XL | Art.-nr. 100944  je 92,00 €

Draadloos gaswaarschuwingsapparaat 
868
 Art. nr. 100759  119,00 €

Externe GSM-antenne
Art. nr. 100700  60,00 €

Back-upsirene
Art. nr. 100089  39,00 €

Netvoeding GBA-I 230 V
Art. nr. 100083  24,00 €

Extra sirene
Art. nr. 100190  33,00 €

Extra sensoren G.A.S.-pro en G.A.S.-pro III
Art.-nr. 100456 (voor G.A.S.-pro)

Art. nr. 101289 (voor G.A.S.-pro III) elk 62,00 €

CO-sensor G.A.S.-pro
Art. nr. 100433  86,00 €

Montageadapters (set van 2 stuks)
Zwart | Art.-nr. 100428 

Wit | Art.-nr. 100729  elk 15,00 €

Draadloze magneetcontacten 868
Zwart | Art.-nr. 100757 

Wit | Art.-nr. 100758 je 64,00 €

GPS-pro
Art. nr. 100686  115,00 €

Draadloze handzender 868 (luid/stil)
Art. nr. 101064  66,00 €

Uitschakelinrichting
Art. nr. 101283  30,00 €

safe.lock ombouwprintplaat 
(zonder transponder van het immobilisatiesysteem)

Ombouwprintplaat | Art.-nr. 101052  88,00 €

Prijzen

Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Prijslijsten stand 01.02.2022. Prijzen geldig tot op het moment van verschijnen van een nieuwe prijslijst. Alle prijzen 
incl. de actueel geldende, wettelijke btw. Bij alle prijzen gaat het om vrijblijvende adviesprijzen voor Duitsland. In andere landen kunnen de verkoopprijzen afwijken.

Netwerkmodule
Art. nr. 101290  119,00 €
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U hebt uitgebreid productadvies nodig?  
U wenst een harmonieus en competent samenge-
steld veiligheidssysteem aan boord? En hecht be-
lang aan een snelle, maar toch professionele mon-
tage? Dan contacteert u één van onze premium 
partners. 
Deze dealers werden door ons intensief op-
geleid, kennen de bijzonderheden van alle  
THITRONIK®-producten en begeleiden onze klan-
ten uiteraard ook meer dan alleen bij de aankoop en 
montage bij alle vragen over de service of bij aan-
vullingen en uitbreidingen van de THITRONIK®-vei-
ligheidssystemen. Actueel kunt u een keuze maken 
uit meer dan 200 premium partners. 

Een bijzonderheid: onze safe.lock-premium part-
ners. Deze partners bieden de complete service 
voor alle THITRONIK®-producten met inbegrip van 
het maken van fotokopieën voor de transponders 
van immobilisatiesystemen. 
Waarom deze service zo belangrijk is? Werp een 
blik op het artikel „Replay-aanvallen“ (p. 22), dan 

begrijpt u, waarom deze service bij Thitronik zo een 
belangrijke plaats inneemt.
U hebt geen premium partner in uw buurt, maar 
bent af en toe in de omgeving van Eckernförde? 
Breng ons dan een bezoekje. Gewoon een afspraak 
maken, langskomen en van advies uit de eerste 
hand genieten.

Uiteraard kut u ons complete productassortiment 
verkrijgen via talrijke dealers en servicewerkplaat-
sen die niet direct in ons netwerk van premium 
partners opgenomen zijn.

Premium partners
De sterke partners aan onze zijde

Premium Partner
safe.lock
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.

Premium Partner
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.

Bij de op de volgende  
pagina’s met het 

 -safe.lock-symbool  
gemarkeerde dealers 
betreft het onze safe.lock 
premium partners.

Overzicht van de 
dealers
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Mijnheer Albrecht, u bent het slachtoffer van een 
inbraak in uw voertuig geworden?
Dat is juist.

Waar hebben de daders geprobeerd, zich toegang te 
verschaffen?
Via het slot van het linker zijportier.

Waar is dat gebeurd?
Tijdens ons verblijf in Scandinavië, ergens onder 
Göteborg, op een parkeerterrein voor caravans. Hier 
stonden zelfs meerdere andere kampeerders. Wij 
hadden net het televisietoestel uitgeschakeld en 
zijn naar bed gegaan. Iets later ’s nachts ging het 
alarm af.

Hoe beleefde u de situatie eigenlijk concreet?
Toen het alarm afging, riep mijn vrouw: „Er is iemand 
aan ons voertuig bezig“. Gelijktijdig kwam ook al de 
melding van de alarminstallatie op mijn mobiele te-
lefoon binnen; Ik ben dan naar boven gegaan, heb 
een zaklamp vastgepakt en ben naar buiten gegaan 
om dat na te kijken.

Dat was moedig. En de daders?
Die zijn er, toen het alarm weerklonk, vandoor ge-
gaan. Onze buurman heeft hen ook meteen na het 
alarm horen weglopen. 

Wat heeft u er oorspronkelijk toe aangezet, 
de alarminstallatie te installeren?
De alarminstallatie heb ik laten installeren, omdat er 

al eens iemand geprobeerd heeft, in mijn voertuig 
te geraken – toen via de opbouwdeur. Toen mij de 
firma Thitronik aanbevolen werd, heb ik meteen een 
alarminstallatie laten monteren.

En nu, zou u de producten van 
ons bij anderen aanbevelen?
Ja! Dat heb ik al gedaan. (lacht)

Het doet ons een plezier, dat te 
horen. Wat zou u andere kampeerders aanraden, 
hoe men zich, aanvullend op een alarminstallatie, 
tegen inbraken kan beschermen?
Het gaat niet zonder alarminstallatie. Ook altijd voor-
zichtig te zijn – bijvoorbeeld dat men niet al eens 
iets op het dashboard laat liggen. 
In ons geval liet dat de inbrekers 
onverschillig. Zoals het er uitzag: 
waren die daarin gespecialiseerd.

Van harte dank voor het interview.

Peter Albrecht: „Mijn vrouw 
en ik waren op reis in Scan-
dinavië toen inbrekers zich 
van onze camper meester 

maakten. Onze alarminstal-
latie verijdelde de inbraak en 

wekte ons tijdig.“

Het gaat niet zonder alarminstallatie!  
Ook al is men uiterst voorzichtig.

Inbraak verhinderd
Interview met Peter Albrecht – Een verhaal uit het echte leven, 
hoe de WiPro III een inbraak verijdeld heeft.
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THITRONIK GmbH
Finkenweg 11 – 15

D-24340 Eckernförde

Tel.: + 49 4351 76744-0

kontakt@thitronik.de
www.thitronik.de
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