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Tänk på de fina 
sakerna.

 Vi tänker 
på er säkerhet.
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Bästa läsare,
Välkommen till den aktuella THITRONIK®-katalogen. Vill du veta 
mer om effektiva säkerhetssystem för fritidsfordon? Då har du 
hittat den bästa läsningen med användbara svar på dina frågor.  
I vår reviderade THITRONIK®-katalog hittar du värdefull information 
om alla THITRONIK®-larmsystem, gasdetekterings- och lokalise-
ringssystem och unika tillbehör. Kort sagt innehåller denna sam-
manhängande översikt alla nödvändiga byggstenar för att skapa 
ett övertygande, individuellt anpassat säkerhetssystem för ditt 
fritidsfordon. Oavsett om det är en husbil, en husvagn, en terräng-
bil eller en husbil. För att se till att detta säkerhetssystem alltid 
ligger i teknikens framkant arbetar vårt utvecklingsteam ständigt 
med att se över, uppdatera och optimera alla våra produkter - för 
din säkerhet. När du tittar närmare på alla THITRONIK®-produkter 
kommer du snabbt att märka följande kommer du snabbt att inse 
att många av dem är unika och endast kan erhållas från Thitro-
nik® i denna eller en liknande form. Det är knappast förvånande. 
Sedan 30 år tillbaka har Thitronik I 30 år har Thitronik®-ingenjö-
rer utvecklat säkerhetssystem för fritidsfordon som är exakt och 
specifikt anpassade till de höga kraven för husbilar och husvagnar, 
utan om och men. och men. Vi lägger stor vikt vid en viktig aspekt 
som understryker vårt hållbara agerande och tänkande: "made in 
Germany". För Thitronik innebär detta att fortsätta att bygga ut 
produktionsanläggningen i Eckernförde och att samarbeta mer 
med regionala partner och leverantörer. 

Nu räcker det med de inledande orden: Läs gärna de följande  
sidorna och följande sidor och låt oss överraska dig.

Ert team hos Thitronik

Redaktionellt
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Restid är semestertid: en tid för lugn, en tid för  
avkoppling. Och, det viktigaste: en tid som man vill 
tillbringa så bekymmersfritt som möjligt – säkert 
om det gäller den personliga säkerheten eller 
handlar om säkring av sin egendom. 
Som vi redan sagt: för säkring av ert fordon och 
tillbehör hittar ni knappast säkrare och effektivare 
komponenter är de från THITRONIK®. 
Alla våra radio-komponenter är koderade och 
immuna mot manipulation. Våra gasvarnare är 
specifikt och noggrannt utvecklade för helt 
olika gaser. Och tack vare våra enastående 
säkerhetsfunktioner- safe.lock kan vi säkra alla Fiat 
Ducato och liknande fordon från och med 2006 
mot replay-attacker (bara vid WiPro III safe.lock). 
Detta är inga tomma löften. Jämför oss med andra 
och ni kommer knappast att hitta något effektivare 
alarm- och säkerhetssystem. Denna uppfattning 
delas av välkända facktidningar. 2017, 2018 och 
2020 skrev fackredaktörerna i facktidningen  
Magazin Reisemobil International om 

THITRONIK® WiPro III-alarmanläggning och 
THITRONIK® gasvarnaren G.A.S.-pro och G.A.S. 
-pro III att de var testvinnare i det största hittills 
genomförda jämförelsetestet av säkerhetssystem. 
Förutom den höga säkerhetsstandarden hyllade 
testarna också en annan mycket väsentlig aspekt 
för våra säkerhetsmoduler: den bekväma och 
lättförståeliga användningen. Detta börjar redan 
hos handlaren, som uppskattar den jämförelsevisa 
okomplicerade och snabba monteringar av 
modulerna – och fortsätter sen fram till kunden 
som bara behöver tänka på att trycka på en 
knapp på fjärrstyrningen. Redan är alla system 
inkopplade och säkrade: Fordon, fönster, takluckor 
och stuvningsluckor – och efter önskemål också 
lösa tillbehör. Effektivt noggrannt och utan 
säkerhetsluckor. 
Har ni frågor om våra moduler? Vill ni ha tips och 
information om eftermontering? Kontakta oss. 
I slutet av denna katalog hittar ni för övrigt en 
översikt över alla kompetenta Premium-partner till 
THITRONIK®.

Professionella 
säkerhetssystem
Med en skön känsla på väg

Tänker ni att skaffa en 
ny husbil? Ovanstående 
tillverkare installerar efter 
er önskan ett THITRONIK® 
alarmsystem redan på 
fabriken för er.

Rådgivare  
Säkerhet   

9



Säker runt om ...   
THITRONIK® moduler: Ett starkt team

Varje THITRONIK® modul är för sig en stark spelare. 
Vårt system är ännu starkare som ett team. Alla 
otillåtna försök att komma in i fordonet utlöser 
ett alarm, liksom försöket att stjäla ett värdefullt 
tillbehör. 

Exakt fordonslokalisering och högeffektiv  
gasvarnare avrundar vårt koncept. 
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Modulärt 
system

G.A.S.-Pro III
Ett modulärt gasvarningssystem för fast 
inbyggnad i ert fordon. Varnar säkert mot 
gasläckor och överfall med bedövnings-
gas. Med integrerad siren och radioenhet. 
Finns också för kolmonoxid (CO).

Radiohandsändare 868
Tillåter tyst aktivering eller 
avaktivering av WiPro III.

THITRONIK® App 
Med THITRONIK® appen 
har ni alla funktioner för 
er WiPro III enkelt och 
kompakt på ett ställe.

Radio-kabelslinga 868 
Också som skydd av  
föremål utanför fordonet,  
som t.ex. cyklar, satellitan-
tenner, campingmöbler osv.

WiPro III  

BLUETOOTH® 
Nätinkopplingsmodul

Radio-magnetkontakt 868 
Radio-magnetkontakt 
med sabotageskydd för 
säkring av fönster, dörrarna, 
takboxar, takluckor, etc.

Bekväm styrning av WiPro III 
med Smartphone och vissa 
Smartwatches

Pro-finder 

Mina fordon

WoMo

NFC Modul 
Kontaktlös kontroll
Ditt larmsystem

Perfekt komplettering av WiPro III eller 
"stand alone" lokaliseringssystem

CAN-BUS radio- 
alarmanläggningför  
husbilar



Problemfall 
rörelsesensorer 

Knappast något säker-
hetsnät för fritidsfordon 

har fler brister än rörelse-
sensorerna. Dagens alarm 

är förprogrammerade –  
eller vad som är ännu  

sämre, sensorn  
avaktiveras av brukaren. 

Säker runt om
Ett alarmsystem ger bara ett perfekt 
skydd runt om, även när det kan 
finnas personer i innerområdet.  
En liten slutplädering mot omoderna 
rörelsesensorer. 

Tänk efter! Vad förväntar ni er av ett alarmsystem 
i husbilen eller husvagnen? Att ert fordon och 
det som finns i det är perfekt skyddat när ni inte 
är närvarande? Absolut rätt Det finns inget att 
invända mot dessa höga krav. Men hur ser det ut 
i följande situation: ni är borta med er hund finns 
i fordonet. Har ni ingen hund? Så bra – då går vi 
ett steg vidare: ni, er partner, barn eller barnbarn 
finns i fordonet! Ni lagar mat, ser på TV eller vill ta 
en tupplur efter maten eller ni vill känna er säker på 
natten på en ensam ställplats. 
Vore det då inte önskvärt att alla stuvningsluckor, 
fönster och dörrar är säkrade? Vi är säkra på: denna 
fråga vill ni besvara med ett kraftigt "självklart!". Nu 
hamnar vi mitt i en het diskussion: hur passar en 
rörelsesensor in i dessa krav? Eller skarpare for-
mulerat: utgör rörelsesensorer överhuvudtaget en 
central pelare i fritidsfordonets säkerhetskoncept?
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FEL 
ALARM
genom rörelser från ...

Vi på THITRONIK® besvarar denna fråga med ett 
övertygande "absolut inte!". 

Detaljstudie av rörelsesensorer 
Rörelsesensorer, nomen est omen, reagerar på rö-
relser och utlöser omedelbart ett alarm. I er bil är 
det en häftig grej – det erkänner vi. Men i fritidsfor-
donet bestämmer andra faktorer användningen av 
ett alarmsystem. Så länge ni inte är närvarande, kan 
sensorn vara aktiv. Men om ni låter ett fönster eller 
en taklucka vara öppen räcker det med en vindpust 
för att gardinen ska röra sig och då utlöses alarmet. 
Ni kan ställa ner käns-
ligheten på sensorerna 
– bra, med då sänks 
också säkerhetsnivån 
på systemet. 

Nervfaktor: rockalarm
Och helt ärligt: hur irriterande är återkommande 
felalarm, för er och era grannar på ställplatsen. Det 
viktigaste argumentet mot rörelsesensor är dock: 
de ger absolut inget skydd när personer befinner 
sig i fordonet – för att i dessa dagliga situationer 
måste de avaktiveras. 
Frånkopplat är bara, vid de bättre systemen, 
fordonsdörrarna säkrade med kabelanslutna 

sensorer och där det är möjligt bodelsdörren 
och ett eller två fönster. Det är dock de lovvärda 
undantagen – och som vi redan sagt: inmontering 
av kabelanslutna sensorer förorsakar onödigt höga 
investeringskosntader. Det blir mycket billigare och 
elegantare – och dessutom säkrare. Vi kommer till 
det senare.
Hur man än vänder och vrider på det: Säkerhets-
koncept med rörelsesensorer för fritidsfordon för-
blir inte heltäckande. Dessutom förblir takfönster, 
sidofönster, garage och stuvningsluckor osäkrade. 
Det är absolut orimligt, tycker vi här på THITRO-

NIK®. Och på en punkt kan 
ni vara helt säker: Om rö-
relsesensorer skulle opti-
mera THITRONIK®  säker-
hetskonceptet i ett enda 
avseende – så skulle vi 

erbjuda dessa till våra kunder redan i morgon. Vi är 
helt säkra – detta enda avseende finns inte. Därför 
satsar vi vidare på den logiska kombinationen av 
våra effektiva alarmanläggningar med snabbt ut-
bytbara radiosensorer och en teknisk framgångsrik 
GPS-fordonslokalisering. 
Lita på oss: Er säkerhet står på första plats när 
det gäller utveckling av alla våra produkter för 
fritidsfordon. … fladdrande 

gardiner

… husdjur

… förbiflygande 
insekter

… vindstötar

… lekande barn

… varm luft 
som stiger upp

Den avgörande punkten är:  
Säkerhetskoncept med rörelsesen-

sorer förblir inte heltäckande.
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För- och nackdelar med rörelsesensorer 
och radio-magnetkontakter 

Rörelsesensor

Radio-magnetkontakter Fördelar

 - Enkelt montage utan borrning
 - Snabb och enkel eftermontering av fritt antal kontakter
 - Trådlös radioförbindelse
 -  Alla radio-magnetkontakter är individuellt "styrbara" (Vädringsfunktion)
 -  Inlärning av centralen är alltid möjlig i efterhand
 -  Sabotageskydd genom en andra känslig Reed-kontakt
 -  Låg batterinivå visas i tid
 - Enkel hantering
 -  Varning för öppna fönster då man kör iväg (Avfärdskontroll/vent-check)

Fördelar

 - Känner intrång i fordonet då ägaren är frånvarande
 - Avsäkring av hela innerområdet
 - Billigare i anskaffning, eftersom bara en apparat behövs

Nackdelar

 - Stor risk för felalarm
 -  Begränsad rörelsefrihet för de som vistas inne i fordonet vid aktiverad 
rörelsesensor

 - Måste avaktiveras då man är närvarande i eller vid fordonet
 - Begränsat skydd då man ställer ner känsligheten
 - Inget skydd av stuvningsfackluckor eller garage

Nackdelar

 -  Alla relevanta öppningar måste säkras med en radio-magnetkontakt
 -  Dyrare i anskaffning då det innebär fler komponenter

14



Mottagning störd
Med störsändare över-
lagrar kriminella signalen 
från radiokontakten i 
alarmanläggningar. Detta 
lyckas de inte med vid 
radiokontakter från  
THITRONIK®. Anläggningen 
är immun mot sådana stör-
ningsförsök och känner av 
manipulationsförsöket och 
utlöser alarmet.

Vanliga alarmanläggningar THITRONIK® WiPro III

Störsändare (Jammer)

Vanliga  
radio-komponenter THITRONIK® 

Radio-komponenter

Störsignal

Kriminella är också mycket kreativa. De har erkänt 
att öppna fönster och stuvningsfackluckor på 
husbilar inte utgjort någon hinder att bryta sig in. 
Oftast räcker det med en vanlig skruvmejsel att 
peta upp låsen.  
Det är nu tillverkarna av alarmanläggningar som 
måste ta ansvar att utveckla ett system som 
effektivt säkrar dörrar och fönster. De första 
radio-magnetkontakterna kom ut på marknaden. 
De kunde monteras snabbt med en liten limyta. 
Ett litet magnetfält mellan magnet och sensor 
signaliserar till centralen: Allt är OK. Avlägsnas 
sensorn från magneten vid aktiv alarmanläggning, 
något som händer vid ett inbrottsförsök – skickar 
sensorn en radiosignal till centralen och larmet 

går. Så långt teorin. Vi talar om kreativa kriminella. 
Snabbt lärde sig motiverade kriminella att överlagra 
denna radiosignal med en störsändare. Effekt: 
Om man öppnar ett fönster eller en lucka, skickar 
sensorn visserligen en signal – men den kommer 
inte fram till centralen. Det blir inget alarm. Dessa 
störsändare är för övrigt ljudlösa för det mänskliga 
örat. Men det är inte bara de kriminella som är 
kreativa. Ingenjörerna på THITRONIK® utvecklat 
noggranna radiokontakter, som är helt okänsliga 
mot störsändare. Känner centralen av ett jamming-
försök, löser alarmet ut. 
Som ni ser: Med THITRONIK® produkter är ni 
ständigt ett steg före de påhittiga kriminella.

Anti-Jamming
Ingen chans för störsändare
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Radio-kabelslinga
Att säkra tillbehör på ett smart sätt

Det är enkelt för värdefulla tillbehör. Inte alla 
campare vill stöka runt i garaget på kvällen och 
sätta stora hänglås på sakerna. Har man en 
WiPro III-alarmanläggning är säkringen av era 
tillbehör mycket enklare: Ni kan helt enkelt koppla 
samman en THITRONIK® radio- kabelslinga med ert 
säkerhetssystem.
 
Mångsidig, snabb, säker ...
I grunden är kabelslingan nära besläktad med våra 
radio-magnetkontakter för dörrar och fönster. 
Nu är hållaren som en magnet och huvudet på 
kabelslingan är sensorn. Vitsen med detta: Hållaren 
kan monteras var som helst på eller i fordonet. 
Användningen av kabelslingor är lekande lätt. Dra 
helt enkelt änden av kabelslingan (släden) genom 
föremålet som ska säkras, exempelvis genom 
ramen på cykeln, sockeln till satellitantennen eller 
genom benen på värdefulla campingmöbler. Dra 
nu släden genom öglan i slutet av kabelslingan 
(slingan är nu sluten) och häng in den i hållaren, 
klart. Är WiPro III-alarmanläggning "skarp", är också 
tillbehöret säkrat. 
Gör nu ett försök att stjäla något från slingan, försök 
att dra släden från hållaren eller klipp av kabeln. Allt 
detta leder till att centralen omedelbart utlöser 
alarmet. Även störsändarförsök eller magnetfält 
med främmande magnet, känner systemet 
omedelbart av. Ni kan för övrigt integrera upp till 
100 kabelslingor i THITRONIK® säkerhetssystem.

CAMPING-  
MÖBLER

SLÄP

ETC.

SCOTER

CYKEL

SATELIT- 
ANTENN
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Ett starkt team
Den fulla kraften med radio-kabelslingan och WiPro III-

alarmanläggning får ni om ni också har en THITRONIK® Pro-
finder ombord. Lokaliseringssystemet kan kommunicera 

med en eller flera mobiltelefoner, tack vare SIM-kortet som 
sitter i alarmanläggningen. 

Löser kabelslingan ut alarmet får ägaren direkt ett SMS och 
kan inleda lämpliga åtgärder. Som alla radiokontakter från 

THITRONIK® matas också kabelslingan med knappceller  
(CR 2032). Användaren får ett statusmeddelande om att 

byta batterier, långt innan batterierna är slut.
THITRONIK® radio-kabelslinga får ni med svart eller vit 

hållare och släde. Kabeln är 2,5 m eller 5 m lång.



Start-Check
Ett kort ögonblick av ouppmärksamhet: Skadorna 
kan bli enorma. Vent-Check gör en kort kontroll  
innan avfärd. Bekvämt och helt automatiskt.



Raffinerad 
komfortfunktion 
Är markisen invevad, är stuvningsfackluckorna 
stängda och är hunden i sin hundkoja? Då kan 
vi åka iväg. Lägg i backen och kör försiktigt 
ut under träden. Och knaaaak ... Redan har en 
gren rivit sönder den öppna takluckan. Så dumt 
och onödigt. Förutom kostnaderna har skadan 
förstört den trevliga semesterstämningen.  
Komfortfunktionen Vent-Check i THITRONIK® 
WiPro III förebygger sådana olyckor redan innan 
de händer, helt automatiskt och avspänt för 
camparen. Vrider han tändningsnyckeln till läge 
"tändning", kontrollerar alarmanläggningens 
central alla radio-magnetkontakter som är 
monterade i fordonet. Det hörs en tydlig 
varningston om någon öppning inte är ordentligt 
stängd. Förutom takluckorna, glömmer man 
ofta dörrarna till garaget, så att de svänger upp 
i första kurvan. 
Hörs varningssignalen för en öppen taklucka 
eller ett öppet skjutfönster, kan resenärerna 
bestämma om vad som ska vara öppet eller 
om exempelvis takluckan ska stängas innan 
kommande långfärd på motorvägen. Under 
alla förhållanden ska den först stängas, så att 
husbilen kommer säkert ut under trädet. 

Vent-Check
Vid första blicken kan 
Vent-Check se ut som en 
trevlig tillsats till WiPro III.  
Det vanliga är att den 
snabbt avancerar hos de 
flesta husbilsägare till en 
ytterst värdefull och upp-
skattad komfortfunktion.
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Säkerhetsnivån för ett alarmsystem kan avläsas 
på ett flertal indikatorer. Väsentligt är dess 
modularitet. Består alarmsystemet av en samling 
enskilda komponenter som inte alls eller bara 
begränsat kommunicerar med varandra? Tyvärr är 
det fortfarande så att man träffar på koncept med 
ett flertal säkerhetsluckor. 
THITRONIK® satsar sedan länge på kraftfulla 
komponenter, både som enskilda komponenter, 
men framför allt i ett team-förband, som utgör ett 
effektivt säkerhetskoncept.
Här står det kunden fritt att välja moduler. 
Om han som första komponent väljer vårt 
GPS-lokaliseringsystem Pro-finder, eller som 
startkomponent väljer alarmsystemet WiPro III.   
En senare utvidgning med ytterligare moduler är 
alltid möjlig utan problem. Genom kombinationen 
av moduler får han oftast inte bara summan av 
de enskilda funktionerna, utan oftast attraktiva 
bonus-funktioner. Ett exempel: Ni kompletterar 
WiPro III med Pro-finder. Ni har nu fått inte bara 
ett alarm- och lokaliseringssystem, utan också 
bonus-funktionen att Pro-finder kan skicka ett 
meddelande om ett inbrottsförsök i WiPro III direkt 
till er mobil.  
Hur kommer nu easy add med i spelet? Sådana 
kombinationer av enskilda moduler är med vårt 
system helt problemfritt och alltid möjligt. Det 
spelar ingen roll vilka komponenter ni valde som de 
första modulerna.

Kanske behöver ni ytterligare en radio-
handsändare, ytterligare en gasvarnare, fler 
radio-magnetkontakter eller en eller ett par radio-
kabelslingor för att säkra tillbehör? Inget problem.  
Vårt utvecklingsteam har investerat mycket 
know-how och tid åt att förenkla inlärningen om 
integration av nya komponenter till centralen. 
Resultatet: easy add-funktionen, som gör det 
möjligt att i tre steg förbinda nya komponenter 
med WiPro III-centralen: Starta inlärningsmodus, 
aktivera nytt tillbehör (Öppna/stänga eller Koppla 
till/från) och avsluta inlärningsmodus. Lekande 
lätt. Ännu lättare är inlärningen, om kunden har 
vår Pro-finder, nätinkopplingsmodul BLUETOOTH® 
i fordonet och kan använda THITRONIK® App easy 
add 3.0. Och glöm inte: En ny radio-magnetkontakt 
kan monteras på några få minuter på en dörr, 
stuvningsfacklucka eller ett fönster. Ni behöver bara 
rengöra limytan och sätta dit kontakten, easy add. 
Ingen besvärlig och tidskrävande kabeldragning. 
Trots denna bekväma och enkla inlärningsprocess 
får ni inte glömma: Tillbehöret som man ansluter 
så lekande lätt är utrustat med enastående 
säkerhetsfunktioner. 
Och som vi redan sagt: Ett säkerhetssystem är 
bara verkligt effektivt när alla komponenterna är 
sammankopplade och nya alltid kan tillkomma.

easy add
Komfortabel och snabb inlärning  
av THITRONIK® komponenter

easy add
Easy add-sym- 

bolen informerar via  
THITRONIK® komponenter,  

hur komfortabelt OCH 
snabbt alarmsystemet  

kan sammankopplas.
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1.  Starta inlärningsmodus.

2.  Aktivera det önskade tillbehöret.

3.  Avsluta inlärningsmodus. 

Det nya tillbehöret är nu upplärt och  
en del av THITRONIK® säkerhetssystemet.

easy add: Så går det till ...
Ni behöver kanske ytterligare en radio-
komponent för ett nytt takfönster, en 
ny kabelslinga eller radio-handsändare? 
Integration av de nya modulerna lyckas 
tack vare "easy add"-funktionen på bara 
några få sekunder. 
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Replay-attacker
Med en laptop och raffinerad 
hårdvara överlistar de kriminella 
centrallåset i Fiat, Peugeot, Citroën 
och Iveco. Skadorna är ofta ofantliga. 
THITRONIK® safe.lock låser fordonen 
åter säkert. 



Säkerhetslyckan 
centrallåsning 
Ett centrallås, här förkortat till ZV, ska ju vara 
säkert. Det tror man åtminstone. Men är det så?  
Vi hämtar några exempel. Tidigare hörde vi många 
berättelser från husbilägare att det varit inbrott i 
husbilen. Skadorna genom stöldgodset var delvis 
enorma, men kruxet var bara: På fordonen fanns inga 
spår av inbrott. Hade ägaren glömt att låsa husbilen? 
Denna slutsats kunde åtminstone polisen och 
försäkringsbolaget komma fram till. Realiteten var en 
annan: Fiffiga biltjuvar använder raffinerad elektronik.
Tittar vi på radio-tändningsnyckeln till Fiat Ducato, 
samma modell från Citroën och Peugeot, liksom Ive-
cos. Då man trycker på öppna-knappen sänder nyck-
eln en radiosignal till fordonets elektronik. Problemet 
med fordonen från tillverkningsåren 2006 till 2018 
är bara: Nyckeln skickar varje gång en identisk sig-
nal. En enkel laptop och en hårdvara med program 
som man kan köpa på Internet, räcker till för att upp-
fånga denna signal. Sen kan tjuven spela upp signa-
len när han vill för att öppna fordonet. Han kan lagra  
öppnings-signalen tillsammans med bilnumret och skaf-
fa sig tillträde till fordonet när han vill. Ett skräckscenario:  
Från årsmodell 2019 är seriemässiga radio-nycklar 
något bättre från fabriken – safe.lock optimerar dock 
säkerhetsstandarden för dessa nycklar avsevärt.  
Utvecklingsingenjörerna på THITRONIK® har tagit tag i 
detta problem och har utvecklat en effektiv tillsatsfunk-
tion som stoppar replay-attacker: Det så kallade safe.
lock. Den som förutom alarmanläggning också vill ha en 
säker låsanordning på sin bil, satsar på WiPro  III safe.
lock – i denna finns redan safe.lock-funktionen integre-
rad. Hur systemet fungerar? Läs på sidorna 34-39.

Följande fordon 
är drabbade av 
säkerhetsluckan: 

 - Fiat Ducato
 - Peugeot Boxer
 - Citroën Jumper
 -  Iveco Daily
(alla från årsmodell 2006 
till och med 2018)

safe.lock
Denna funktion är inte bara 
komfort. safe.lock skyddar 
husbilar på Ducato- (eller 
liknande) chassi effektivt 
mot replay-attacker.  
Ägaren kan lämna sitt for-
don med en säker känsla 
att ha säkrat husbilen på 
bästa möjliga sätt. 
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Komplex teknik visas lätt att förstå: THITRONIK® 
appen. Den hjälper inte bara våra kunder att 
behålla översikten med sin smartphone via WiPro 
III-alarmanläggningen och Pro-finder – den tillåter 
också att aktivera eller avaktivera viktiga funktioner 
från nära nog alla platser på jorden – per SMS. 
Det nödvändiga förbindelsen med mobilnätet är 
grunden för Pro-finder – den är därmed en viktig 
grundförutsättning för vår app. 
En kort påminnelse: Pro-finder är vårt beprövade 
GPS-lokaliseringssystem, som våra Premium 
partner monterar in i ert fordon på ett dolt ställe. 
Det är inte bara kärnpunkten för att lokalisera ert 
stulna fordon överallt på jorden i realtid, det övertar 
också kommunikationen mellan er smartphone 
(appen), och alla THITRONIK® komponenterna i 
fordonet. Vill ni kontrollera om alarmet är tillkopplat, 
eller glömde ni att låsa fordonet när ni lämnade 
det? Inget problem: Skicka ett SMS för att få ett 
statusmeddelande eller, om ni är tveksam, aktivera 
omgående centrallåset (vid safe.lock och alarmet 
via SMS. Vill ni låsa upp bilen för era barn eller 
vänner, med fjärrstyrning? Även här räcker det 
med ett SMS till Pro-finder och bilen öppnas (i 
kombination med WiPro III safe.lock) åt era kära. 
Det är inte bara den användarbekvämligheten som 
vinner genom appen – även elementära inställningen 
kan ni göra enklare. Exempelvis om ni vill lära upp 
ytterligare en radio-magnetkontakt – men ni vet 
kanske inte riktigt hur det fungerar. Med appen 
kan ni alltid ladda ner aktuella bruksanvisningar, 
kostnadsfritt naturligtvis. Med WiPro III safe.lock 
från serienummer SN1050-004, WiPro III från 

SN0823-012, BLUETOOTH®- nätinkopplingsmodul 
och med Pro-finder från SN0699-013 kan ni till 
och med starta inlärningsmodus för nya radio-
komponenter direkt med appen (ev. behövs update). 
Inom ett par minuter och lekande lätt är dessa 
integrerade i säkerhetssystemet. 
Eftersom Pro-finder har två fria utgångar, kan ni 
använda dessa att styra valfria apparater i fordonet 
– exempelvis kan ni koppla till markisbelysningen. 
Genom den optimerade överblicken över alla 
funktionerna i vårt säkerhetssystem vinner ni inte 
bara manövreringen, utan säkerhetsnivån ökar 
genom appen betydligt. 
Vad kan ni personligen göra om er husbil verkligen 
blir stulen? Ni kan med THITRONIK® Pro-finder 
exakt se var ert fordon befinner sig. Och: Med 
frånkopplingsfunktionen kan ni förhindra att 
fordonet, när det väl stannat, inte kan starta igen 
(detta är dock inte möjligt vid alla fordon). För detta 
måste leverantören montera ett särskilt relä.
Har ni en Apple- eller Android-Smartwatch finns det 
ytterligare attraktiva tillsatsfunktioner. Ni behöver 
som Grund-Setup kombinationen av WiPro III och 
BLUETOOTH® nätinkopplingsmodul och ni kan då i 
närområdet koppla till eller ifrån alarmanläggningen 
med den nya THITRONIK® smartwatch-appen. Ni 
kan också utlösa panikalarmet i en nödsituation – 
tryck bara med fingret på klockan på armen. 
Den som har WiPro III safe.lock i bilen, kan till och 
med låsa och låsa upp bilen via klockan. Då kan 
man alltid, exempelvis när man ska åka och bada, 
låta bilnyckeln stanna hemma. Den kan stanna i 
kassaskåpet i bilen.

THITRONIK® App
Ett attraktivt säkerhetsplus

easy add-Modus

Handböcker

WiPro skarpt/
oskarpt 

Låsa och  
låsa upp fordon

Geofencing till/från

Lokalisera fordon: Ni får 
ett SMS med en Google 

Maps länk.

Begära 
statusrapport

Utgång A: Varje utgång 
kan tilldelas en önskad 

funktion

Utgång B:  
Exempel för en ven-

tilationsfunktion

* GSM/GPS-täckning är en förutsättning
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Styr er alarmanläggning helt 
bekvämt med THITRONIK® 
appen på er smartphone 
eller er smartwatch.

Mina fordon

WoMo
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På spåret ... 
Ett skräckscenario: Den egna husbilen eller  
husvagnen blir stulen. Framför ert eget hus, eller 
ännu värre, under semesterresan. Nu gäller det att 
handla snabbt, eftersom varje minut räknas och 
då minskar chansen att ni någonsin åter få se ert 
fordon. 
I bästa fall har ni redan fått ett alarmmeddelande 
på er mobil, just i det ögonblick som förövaren 
har skaffat sig tillträde till ert fordon. Ni kan nu 
informera polisen i realtid, innan fordonet ens har 
flyttats från platsen. Detta är en stor tidsfördel. 
Som sagt, i idealfallet känner THITRONIK® WiPro 
III av alarmet och med lokaliseringssystemet Pro-
finder får ni ett inbrottsmeddelande till er och om 

ni vill till ytterligare nio 
andra mobiltelefoner. 
Är THITRONIK® lokalise-
ringssystemet Pro-fin-
der installerat som 
stand-alone-lösning, be-
stämmer ni när det för-
sta alarmmeddelandet 

från systemet skickas till er. 
Ni kan exempelvis lägga ett virtuellt staket med en 
radie på 900 meter runt ert fordon. Lämnar fordo-
net denna avgränsade cirkel, oberoende om gär-
ningsmannen själv kör fordonet eller om det finns 
på ett släp (Personbil, husvagn VW-buss), får ni 
ett stöldmeddelande. Detta, som kallas Geofen-
cing, är en option som när som helst kan kopplas 
till eller från med SMS. Är Pro-finder och WiPro III 
installerade som system, aktiverar WiPro automa-
tiskt Geofencing, så snart ni låser ert fordon med 
centrallåset.  

THITRONIK® Pro-finder lokaliserar  
stulna fordon i realtid – ett effektivt 

redskap för återskaffandet.
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Fordonslokalisering
GPS-satellit-teknik och THITRONIK® Pro-finder garanterar  

lokaliseringen av ett stulet fordon. Alltid i hela världen.



Alla gasvarnings- 
apparater är utvecklade 

hos THITRONIK® 

THITRONIK® använder 
uteslutande högvärdiga 
elektronikkomponenter

Alla komponenter är 
avstämda till varandra

Visste ni att gasvarnare är specialister? I grunden 
är det hela ganska enkelt: Gaser skiljer sig åt i den 
kemiska sammansättningen. Detta är inte särskilt 
underligt om man be-
traktar dess använd-
ning eller verkan. 
Därför måste gasvar-
naren, som ska skyd-
da er och era anhöri-
ga, vara utvecklad för 
en speciell gas. Här en 
liten kurs om vilka gaser som kan finnas i fordonet.

Propan/Butan
I nästa alla husbilar eller husvagnar lagas maten på 
en blandning av Propan och Butan – mer bekant 
som flytande gas eller gasol. 
Beroende på årstid kan beståndsdelarna variera, men 
det är oväsentligt för oss. En obligatorisk gastest 
garanterar en hög säkerhetsnivå i fordonet, men 
det kan inte utesluta defekter i gasinstallationen. 
För att våra kunder ska kunna få en varning då en 
gasläcka finns, innan gasen kan explodera, erbjuder 
THITRONIK® speciella gasvarnare för gasol och som 
också känner av narkosgaser.

Narkosgaser
Narkosgaser används av kriminella för att bedöva 
campare. Då släpper de in den flytande gasen i 
husbilen/husvagnen genom dörrtätningen, genom 
ett öppet fönster eller ett hål i fönstret. Sovande 
campare blir då lätt med effektivt påverkade av 

narkosgasen. Skulle camparen ändå vakna upp och 
upptäcka inbrottstjuven, är han ändå inte kapabel 
att göra något. Att denna typ av överfall äger rum 

har diskuterats 
av experter inom 
polisen, men de är 
inte uteslutna. 
För att ge våra 
kunder det bästa 
skyddet, detekterar 
våra gasvarnare 

effektivt dessa narkos-gaser. Dessa är, liksom 
Propan/Butan tyngre än luft och sjunker ner till 
golvet och fyller därifrån hela utrymmet. Detta är 
anledningen varför speciella kombinations-sensorer 
används för Propan/Butan- och narkos-gaser.  

Kolmonoxid (CO)
Lömskt: Kolmonoxid är en gas utan lukt och smak. 
Det uppstår vid ofullständig förbränning, genom 
exempelvis defekta värmeaggregat. Kolmonoxid 
kommer in genom andningsluften och ger snabbt 
svåra förgiftningssymtom och det kan leda till 
döden. 
CO är lite lättare än luft, så den stiger upp mot 
taket i husbilen/husvagnen. Detta är förklaringen 
varför gasvarnare för gasol och narkos-gaser och 
gasvarnare för CO inte ska placeras på samma 
ställe i fordonet. 

Litet gaslexikon
Dessa gaser måste ni känna till 

Kolmonoxid kommer in genom 
andningsluften och ger snabbt svåra 

förgiftningssymtom och det kan leda till 
döden.
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CO-sensorn monteras uppe 
och detekterar kolmonoxid 
(avgaser, värmeaggregat, 
etc.).

G.A.S.-Pro sensorn monteras 
nere och detekterar Propan, 
Butan och narkosgaser.

16 mm 

26 mm 

Sätt in gasvarnare

CO-gasvarnare
Kolmonoxid är lättare än luft, så den stiger uppåt 
i fordonet och samlas under taket. Slutsats: 
CO-gasvarnaren måste monteras högt uppe i 
fordonet.

Propan-/Butan-gasvarnare
Strömmar Propan-Butan-gasblandningen ut ur 
gasanläggningen i fordonet, samlas det vid golvet 
och stiger sen långsamt uppåt när gasen ström-
mar ut. 
Slutsats: Propan-Butan-gasvarnaren måste mon-
teras så nära golvet som möjligt. 

Narkosgasvarnare
Även narkosgaser är tyngre än luft. De fyller ut-
rymmet nerifrån och upp. För att snabbt varna 
resenärerna måste sensorn placeras nära golvet.
Slutsats: En narkosgasvarnare måste monteras 
nära golvet. Kombinations-sensorer för Propan/
Butan och narkosgas är tekniskt möjligt.

Kombinations-gasvarnare
Dessa varnar både för den dödliga CO-gasen 
och för Propan/Butan och narkosgaser. Som 
vi beskrev här ovan, kräver olika gastyper dock 
specifika sensorer. 
Slutsats: Håll er borta från kombinations-gasvar-
nare som känner av både Propan/Butan, narkos-
gas och kolmonoxid. Detta är tekniskt omöjligt.

Litet och osynligt ...

Rätt monterad gömmer sig G.A.S.-pro och CO-tillsatssensorn bakom 
en möbel eller på väggen i husbilen/husvagnen. Där förbinder montören 
sensorerna med varandra och man kan bara se två små öppningar för 
sensorerna. Absolut diskret.
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Komfortfunktioner
Dessa funktioner som är utvecklade speciellt för husbilen/husvagnen 
erbjuder THITRONIK® säkerhetssystem. 

easy add
THITRONIK® säkerhetssystemet kan alltid utvidgas 
med önskat antal radio-magnetkontakter, gasvar-
nare eller kabelslingor för säkring av tillbehör. 
Appen i kombination med Pro-finder och/eller 
nätinkopplingsmodul BLUETOOTH® hjälper till med 
inlärningen i versionen easy add 3.0.

Ljudlös funktion
En kraftig tuta från alarmanläggningen mitt i natten 
på ställplatsen? Ett otyg som inte skapar vänskap 
när det för oljud mitt i natten på ställplatsen. Helt 
annat med WiPro III: Ni kan hantera larmet ljudlöst 
även då någon kortvarigt måste ut från husbilen/
husvagnen.

Paniklarm
Ni upptäcker någon vid ert fordon som försöker 
komma in eller som försöker stjäla den värdefulla 
elcykeln från cykelhållaren där bak? Tryck samtidigt 
på de båda knapparna på radiohandsändare och 
WiPro III aktiverar ett alarm med hög ljudstyrka, 
som skrämmer bort tjuven.

Ventilations-funktion
Önskar ni på natten ett perfekt skalskydd av den 
aktiverade alarmanläggningen? Sidofönster som är 
säkrade med en eller flera radio-magnetkontakter, 
som ska vara öppna för vädring? Inget problem. Vårt 
system informerar er visserligen om att en kontakt 

inte är stängd (det är ju möjligt att ni helt enkelt 
har glömt att stänga fönstret), men ni accepterar 
detta manuellt. Ni kan sen senare på natten utan 
problem ändra öppningsvinkeln för fönstret eller 
stänga/öppna det utan att alarmet löses ut. Först 
när ni håller fönstret stängt under flera sekunder, 
känner WiPro III att denna öppning ska vara säkrad 
och aktiverar denna radio-magnetkontakt skarpt.

Vent-Check
Takluckor och sidofönster ska principiellt vara 
stängda under färd – utom när ni medvetet ställer 
takluckan i det första vädringsläget. THITRONIK® 
systemet informerar er vid tillkoppling av bilens 
tändning, att en kontakt ännu inte är stängd 
(Kabelslinga undantagen). Så kan ni i förebyggande 
syfte stänga fönster och luckor – eller låta dem 
medvetet vara i ett bestämt läge. 

THITRONIK® App
Genom ytterligare sinnfulla funktioner och 
den ökade översiktligheten av alarmsystemet, 
optimerar THITRONIK® appen vår säkerhets-
standard ytterligare.

Batteriladdningsvisning
Ingen fara att batteriet blir tomt: Alla våra kontakter 
informerar er i tid när ett batteribyte behövs.
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Vanliga 
alarmsystem

Felalarmsäker 
Rörelsesensor(se S. 12) 
Modularitet genom easy add (se S. 20) 
Ventilationsfunktion och avfärdskontroll 
(vent-check) (se S. 18) 

Anti-Jamming (se S. 15) 
Replay-säkerhet (se S. 22) 
Radio-kabelslinga (se S. 16) 
Paniklarm *   
Ljudlös koppling mellan skarp och 
oskarp tillkoppling *   

Batteriladdningsvisning * 
Fjärrstopp av fordonet och styrning av 
alarmanläggningen med appen 

Integrerat gaslarm *   
Skydd mot externa magneter 
Lokaliseringssystem integrerbart 
Alarmminne  

THITRONIK® vs.  
vanliga alarmsystem

* Funktion 
beroende på modell 
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Moduler i THITRONIK®  
säkerhetssystem

Produkter
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Alarm- 
central 

WiPro III och WiPro III safe.lock

Testsieger
4/2020

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

*Förutsättning: Växellåset kan avaktiveras i fordonsmenyn.

WiPro III har vunnit tre gånger 
i det största testet av säker-
hetssystem i världen. kategori 
av larmsystem.Utdelad av den 
välrenommerade tidningen 
"Reisemobil International". 

WiPro III 

safe.lock

nu även för 

Ford Transit*

2019+

KOMPATIBEL MED
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Radio

CAN-Bus

12V/24V

102 dB

easy add 3.0

safe.lock

Dessa är hjärtat i THITRONIK® säkerhetssystem: 
WiPro III alarmanläggning. Den är utvecklad speciellt 
för användning i fritidsfordon, utan kompromisser 
och utan om och men. Resultatet är ett högeffektivt 
säkerhetskoncept, som trots framåtsträvande och 
komplex elektronik, alltid ger en bekväm hantering 
och enkel utbyggnad med fler komponenter. 
Nu till detaljerna: Vad är det för skillnad mellan de 
båda utföranden WiPro III och WiPro III safe.lock? 
I princip är båda systemen helt identiskt uppbyggda. 
En WiPro III lämpar sig för i stort sätt alla vanliga 
basfordon till husbilar. 
safe.lock-versionen kompletterar den "normala" 
WiPro III med en speciell komponent, en säkerhets-
feature, som täpper till en säkerhetslucka i Fiat 
Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper och Iveco 
Daily (Tillverkningsår 2006 – 2018) och som bara 
behövs i dessa fordon. Denna lucka baseras på den 
bristande koderingen av radio-signalen från den 
seriemässiga radio-nyckeln till centrallåset i dessa 
fordon. 
I korthet: WiPro III safe.lock löser detta genom 
ständigt växlande radiosignaler. För närmare 
information läs artikel "Replay-attacker" (S. 22).
Den väsentligaste pelaren i WiPro III-alarmsystem: 
De unika radio-magnetkontakterna Unika för 
att de överträffar säkerhetsnivån på alla andra 
radiokontakter som finns på marknaden. Så garanterar 
THITRONIK® radio-magnetkontakter bästa möjliga  
skydd mot manipulationsförsök med externa 
magneter eller användning av störsändare, sk. 
Jamming-attacker. 
Unik också därför att kunden utan problem kan 
koppla in upp till 100 radio-magnetkontakter och 
snabbt inkludera dessa i säkerhetsnätet. Hur 
detta går till kan ni läsa om i artikel "easy add" på  
sidan 20.
Via vårt lokaliseringssystem Pro-finder kan ni alltid 
kommunicera med WiPro III, om ni vill informera er 

En blick på WiPro III  
• Enkel, intuitiv hantering
• Radio-magnetkontakter utan kabeldragning
• Inga störkänsliga rörelsesensorer
• Det är möjligt att befinna sig inne i fordonet,  

utan att avaktivera sensorer.
• Styrning av centralen genom fordonets  

radionyckel och radio-handsändare
• Easy add 3.0: Inkoppling i efterhand av radiotillbehör 

med radio-handsändare eller THITRONIK® App
• Panikalarmfunktion
• Även för fordon utan CAN-Bus
• Ca. 2 års batteritid för radio-tillbehör
• Enkelt batteribyte
• Upp till 100 radio-komponenter kan kopplas till
• Upp till 75 meters radio-räckvidd
• Kopieringssäker med över 4 miljarder koder
• Störsändaravkänning "anti jamming"
• Fjärralarmering och lokalisering med  

Pro-finder (option)

om alarm eller vill koppla till eller från WiPro III. Här 
hjälper er THITRONIK® appen, som håller alla viktiga 
instruktioner och statusförfrågningar i beredskap. 

Tekniska data
Spänningsmatning 12 V eller 24 V

Standby-strömförbrukning ca. 11 mA 12 V

Frekvens 868,35 MHz

Radio-räckvidd upp till 75 m (vid fritt fält)

Ljudstyrka internt Piezo ca. 102 dB

Mått (B × H × D) 100 × 26 × 68mm

Vikt central 90 g

Kapsling skyddsklass IP 40

Använd också 
WiPro-konfiguration 
för att sammanställa 
ert helt individuella 
system. Skanna helt 
enkelt QR-koden och 
lägg in den.
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Passande tillbehör

 Radio-gasvarnare 868 
Detekterar Propan-/ 

Butangas och narkosgaser. 
Art. nr. 100759

Mer om detta på sidan 58.

Radio-handsändare 868 
Tillåter tyst aktivering eller  

avaktivering av WiPro III. 
Art. nr. 101064 

Mer om detta på sidan 54.

Radio-magnetkontakt 868 
För att säkra fönster, takluckor,  
stuvningsfackluckor och dörrar. 

 Art. nr. 100757 
Mer om detta på sidan 52.

Radio-kabelslinga 868 
Säkrar föremål på cykelhållaren  
eller husbilen. 
Art. nr. 101068 
Mer om detta på sidan 56.

G.A.S.-pro III (CO) 
Premium gasvarningsapparat  
för högsta krav.  
Art. nr. 101286/101287 (CO) 
Mer om detta på sidan 66.
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safe.lock utbyteskretskort
Ett safe.lock utbyteskretskort gör om er gamla 
osäkra Fiat- eller Iveco-nyckel till en modern 
och absolut manipuleringssäker fordonsnyckel. 
Parallellt med bytet av kretskortet byter våra safe.
lock-premium partner alltid också transpondern till 
ivägkörningsspärren för att göra denna funktion 
säker i framtiden.  
Kunder kan låta ett önskvärt antal radio-nycklar 
programmeras. Dessa fungerar som reservnycklar, 
andranycklar i fordonet eller packningen, eller helt 
enkelt som nyckel till familjemedlemmar.

Produktinformationer
Spänningsmatning 1 × CR2032 (3V)
Räckvidd ca. 75 m (vid fritt fält)  
Sändarfrekvens/ -effekt 868,35 MHz / <10 mW
Mått sändare (B × H × D) 55 × 19 × 3,5 mm

Art. nr. 101052 73,95 €

WiPro III 
safe.lock

Lämplig för: 

safe.lock  
utbyteskretskort

Original  
bilnyckel

Ivägkörningsspärr- 
transponder

Kretskort i utbyte
Utbyteskretskortet gör det möjligt:  
Ni kan trots den nya safe.lock-teknologin fortfarande 
använda er originalnyckel.  
Våra safe.lock-premium partner öppnar originalnyckeln 
och byter ut det osäkra kretskortet mot ett  
safe.lock utbyteskretskort och sätter samtidigt in en ny 
transponder till ivägkörningsspärren och lär upp den nu 
uppdaterade fordonsnyckeln till WiPro III safe.lock. Klart! 
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Säkerhetssystem
för din husbil

Jag önskar dig en trevlig tid på vägen - och inga  
bekymmer. Våra säkerhetssystem för husbilar  

anpassar sig till dina säkerhetsbehov.



Nätinkopplingsmodul
Bekvämt att hantera alla funktioner på Pro-finders 
och WiPro III med mobilen.

Sammanfoga det som hör samman. 
THITRONIK® erbjuder en raffinerad komponent 
för att optimera THITRONIK®  säkerhetssystemet: 
Nätinkopplingsmodulen. Denna modul kopplar via 
appen och BLUETOOTH® i närområdet runt husbilen 
smartphonen med WiPro III-alarmanläggning. Från 
och med nu kan behöriga personer alltid bekvämt 
koppla till och från systemet. Ägaren till en WiPro 
III safe.lock, som också har tillträde till centrallåset 
kan öppna och låsa fordonet utan fordonsnyckel 
eller handsändare.
Nätinkopplingsmodulen kan också kopplas till det 
redan befintliga lokaliseringssystemet Pro-Finder. 
I framtiden erbjuder THITRONIK® den unika 
funktionen att man kan förbinda säkerhetssystemet 
från THITRONIK® via en nätinkopplingsmodul med 
er Smartwatch – med en absolut säkert kodad 
frekvens. Med en speciell THITRONIK® app kan man 
nu med en enkelt knapptryckning på klockan koppla 
till eller från alarmanläggningen och med WiPro 
III safe.lock kan man låsa och låsa upp fordonet. 
Den som ska iväg att bada, cykla, vandra, klättra 
eller annan fritidsaktivitet, behöver inte ta med sig 
någon radio-nyckel eller smartphone. Ett besvär 
att gömma nyckeln på stranden är inte längre 
nödvändigt, när man vill bada eller surfa i vattnet.
Även i fordonet övertar Smartwatch funktionerna 
från radio-nyckeln – eller när han vill låsa bilen från 
sängen. 

I ett krisfall kan man snabbt och enkelt utlösa ett 
panikalarm med klockan.
För ytterligare användningar och nätverkskoppling-
ar med extra fordonsfunktioner, är nätinkopplings-
modulen CI-BUS-kapabel.

Nätinkopplingsmodulen 
i blickfånget  
• Styrning (koppla till/koppla från) WiPro III  

per BLUETOOTH®
• Styr centrallåset med Smartwatch och  

smartphone (bara i samband med WiPro III safe.lock)
• easy add 3.0 (eventuellt behövs en update)

Tekniska data
Spänningsmatning 12/24 V DC

Strömförbrukning ca. 4 mA

Radion-förbindelse BLUETOOTH® 5.0 low energy

Räckvidd ca. 10 m (vid fritt fält)

Antal tillkopplingsbara apparater 8

Temperaturområde -20°C till +80°C

Mått (B × H × D) 52 × 25 × 56 mm

Vikt ca. 72 g

Gränssnitt 2 × RJ10 (Ingång för  
 WiPro III (safe.lock) och Pro-finder)

12/24V

App Control

BLUETOOTH®

CI-Bus
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Nätinkopplingsmodul

WiPro III

Pro-finder

BLUETOOTH®  
nätinkopplingsmodul

SOS

Styrning med
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GPS- 
lokalisering 

Pro-finder
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GPS

GSM

12V/24V

easy add 3.0

App Control

* 2G/3G nättillgång är en förutsättning

Fordonslokali-
sering

Geofencing

Snabb och noggrann fordonslokalisering – exakt 
detta är möjligt med Pro-finder från THITRONIK®. 
Här använder man Global Positioning System, 
förkortat GPS. Till skillnad mot billigare system, 
som ofta använder mobilnätet för lokalisering, 
garanterar GPS i hela världen och nära nog på hela 
jordytan en tillförlitlig fordonslokalisering.
Om tjuven helt enkelt stjäler fordonet med ett 
släp eller han kör iväg, informerar Pro-finder 
ögonblickligen fordonsägaren att fordonet lämnar 
cirkeln med radien 900 m runt den plats där 
fordonet stod. Har alarmet en gång väl löst ut, går 
Pro-finder in i ett slags vaksamt sovmodus. Den 
förblir aktiv, men låter sig inte lokaliseras med 
speciella skanners. Det är verkligen inte lätt att hitta 
Pro-finder: THITRONIK® partnern har instruerats att 
installera den väl dold och otillgänglig i fordonet. 
Positionsdata går till 10 mobiltelefoner, om man 
så vill, och det visas en GooglesMap. Den är så 
noggrann att den i tättbebyggda områden direkt 
kan visa adressen. Om det undantagsvis inte finns 
tillräckligt med satelliter för att göra en entydig 
lokalisering, skickar Pro-finder koordinaterna för 
den senaste säkert lokaliserade platsen.
Om man så vill, kan ägaren få statusmeddelanden 
och positionsdata med fastlagda intervaller, eller 
så kan ägaren själv informera sig om den aktuella 
hastigheten. 
Kombinerar man Pro-finder med WiPro III, uppstår 
ett komplext och effektivt alarmsystem.
Känner WiPro III av ett inbrottsförsök eller kommer 
meddelandet "Gaslarm", skickar Pro-finder 
omedelbart ett SMS med respektive meddelande.
Även om någon anhörig befinner sig i fordonet och 
denne manuellt aktiverar ett panikalarm, går ett 
varningsmeddelande ut till en mobiltelefon som 
man valt. Ett stort säkerhetsplus. 
I ett fall är dock WiPro III maktlös: Om fordonet 
lastas upp på ett släp utan något inbrottsförsök, 
känner den inte av något inbrottsförsök. Larmet 
utlöses inte. Men systemet har förberett sig också 

på detta scenario: Då man låser fordonet med 
radio-nyckeln aktiverar WiPro III automatiskt Geo-
fencing-funktionen i Pro-findern. Pro-finder övertar 
alarmmeddelandet, så snart fordonet lämnar 
900-meter-radien. En smart Plan B. 

Pro-finder i blickfånget  
• Få alarmmeddelande per SMS
• Lokaliserar stulet fordon
• Kan användas även utan alarmanläggning
• Fjärrstyr alarmanläggningen per app,  

SMS eller uppringning
• Automatisk Geofencing (virtuellt staket) genom WiPro
• Fungerar i hela världen*
• Inga portalkostnader
• SMS-kostnader bara i verkliga fall
• 2 kopplingsbara transistorutgångar
• Integrerad GPS-mottagare och GSM-antenn
• Enkel montering
• Spänningsövervakning
• Speciell husvagnsmodus

Tekniska data
Spänningsmatning 12/24 V DC

Strömförbrukning vid sändning ca. 40 mA

Strömförbrukning vid standby ca. 16–25 mA

Sändarfreknvens 2G/3G 

Antal nummer som rings upp till 10

Gränssnitt RJ10 (Ingång för WiPro)

Utgångar 2 × open collector (max 0,5A)

Temperaturområde -20 till +80°C

Mått (B × H × D) 100 × 33 × 68mm

Vikt ca. 110 g

Raffinerad 
husvagnsmodus
Husvagnar på osäkrade 
parkeringsplatser är ett 
lätt byte för tjuvar. Bryter 
sig tjuvar in i ett fordon, 
börjar Pro-finder i fordonet 
omedelbart att med korta 
(inställbara) intervaller 
sända sin position till 
ägarens mobiltelefon. Helt 
obemärkt.  
Återhämtningen kan på-
börjas direkt.

Avsluta funktion
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Passande tillbehör

Produktinformationer
Spänningsmatning 12 V DC
Kopplingsström 40A
Temperaturområde -20°C till +80°C
Mått (B × H × D) 28 × 64 × 32 mm
Vikt ca. 60 g

Art. nr. 101283 29,41 €

Frånkopplingsanordning 
Utgår vi från det värsta skräckscenariot: Er husbil 
blir stulen. Särskilt envisa kriminella har brutit sig 
in i er husbil och är tillräckligt hårdkokta att igno-
rera alarmet. De är nu på väg. En totalförlust hotar.  
Vad gör man?
I idealfallet lokaliseras husbilen så snabbt som 
möjligt och kan återtas. Det är ont om tid. Efter 
varje kilometer som fordonet avlägsnar sig, sjunker 
sannolikheten för att någonsin återse det och 
dessutom ökar sannolikheten för skador eller förlust 
av utrustning och tillbehör.
För den som har en Pro-finder ombord, kan framtiden 
se något ljusare ut. Tack vare den permanenta GPS-
lokaliseringen kan man optimalt se placeringen av 
fordonet och delge den till polisen. Den som har 
kombinerat Pro-finder med en frånkopplingskrets, 
har ytterligare ett högeffektivt verktyg: Han kan 
stoppa fordonet och göra det omöjligt att köra.
Hur lyckas man med det? Pro-finder har en 
kopplingsbar utgång. Denna utgång A kan förbindas 
med en signalkabel med ett frånkopplingsrelä. 

Detta relä är inkopplat i tändningens strömkrets i 
fordonet. Skickar ni nu ett SMS med instruktionen 
"kill" till Pro-finder, så väntar denna tills att fordonet 
står stilla i åtminstone fem sekunder. GPS-
mätningen känner alltså inte av någon hastighet. 
Då kopplar Pro-finder utgången A (gul ledning) 
till 12 Volt. Denna arbetsström gör att reläet drar 
och kopplar om strömmen från plint 87 A till plint 
87 – tändningen blir strömlös. Motorn stoppar – er 
husbil kan inte köra vidare av egen kraft. Polisen 
kan enkelt återhämta husbilen utan problem. 
Vilka fordon som frånkopplingen är möjliga på, 
framgår av vårt FAQ-område på vår internetsida: 
www.THITRONIK®.de/en/.
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Produktinformationer
Spänningsmatning 12 V DC (från Pro-finder)
Strömförbrukning ca. 24 mA (vid sökning)
Temperaturområde -20°C till +80°C
Mått (B × H × D) 67 × 35 × 15 mm
Vikt ca. 20 g

Art. nr. 100686 108,40 €

GPS-pro
I vissa, dock inte alla, fordon räcker mottagningseffekten 
inte till med den interna GPS-antennen i Pro-finder. Detta 
är exempelvis fallet när Pro-finder monteras dolt bakom 
metallväggar i fordonet. För sådana situationer erbjuder 
THITRONIK® optionen GPS-pro, en extern GPS-antenn, 
som garanterar en utmärkt mottagning av GPS-signalen. 
Tack vare självhäftande kapsling och två meter kabel, är 
monteringen flexibel och snabb.

Produktinformationer
Vinst 2,1 dBi
Mått (ø × T) 56 × 10 mm
Vikt ca. 60 g

Art. nr. 100700 55,46 €

Extern GSM-antenn
I områden med dålig mobiltäckning ger en extern GSM-
antenn en betydligt bättre och tillförlitligare mobilsignal. 
För att använda denna måste man skruva av stavantennen 
från antennanslutningshylsan på Pro-finder och skruva på 
GSM-antennen. Det görs i en handvändning. Den lilla runda 
antennen kan fästas med den självhäftande baksidan på 
önskat ställe.
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Alarm- 
central 

WiPro [easy]
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WiPro easy är det perfekta larmsystemet 
för husvagnsägare och gör-det-själv-
entusiaster. Det kompakta larmsystemet är 
lätt att installera och erbjuder den beprövade 
THITRONIK®-säkerhetsstandarden. I leveransen 
ingår en radiohanddator med vilken du kan 
armera och avväpna larmsystemet samt en 
radiomagnetkontakt. Dessutom kan systemet 
utökas med upp till 8 radiokomponenter. Den 105 
dB höga sirenen avskräcker alla inkräktare och 
paniklarmfunktionen ger ytterligare säkerhet.

WiPro easy kan byggas ut modulärt och anpassas 
därmed till dina säkerhetsbehov. Tack vare det 
omfattande utbudet av trådlösa tillbehör uppfyller 
larmsystemet alla säkerhetskrav på bästa sätt. 
Det spelar ingen roll om ditt fordon är det senaste 
i klassen eller en älskad veteranbil: larmsystemets 
ingångar gör att det kan användas i alla basfordon, 
oavsett tillverkare eller ålder.

WiPro easy radiolarmsystem ger dig ett tillförlitligt 
skydd för ditt fordon - och är enkelt och intuitivt att 
använda. Moderna radiomagnetkontakter anpassar 
sig till olika modeller av fönsterkarmar och säkrar 
fordonets skal. 

WiPro easy övervakar fordonets skal, inte 
inredningen. Vid fara reagerar systemet snabbare 
och mer tillförlitligt än system som bygger på 
rörelsedetektorer, och därför kan du aktivera 
systemet även när du befinner dig i fordonet. På 
så sätt skyddar du det viktigaste: dig själv och dina 
passagerare.

Det trådlösa 
larmsystemet för 
gör-det-självare och 
husvagnsägare

WiPro easy
en överblick
• Enkel, intuitiv hantering
• Radiomagnetiska kontakter utan ledningar
• Inga störningskänsliga rörelsedetektorer
• Vent check easy: visuell varning när fönster eller 
• fönster eller takluckor fortfarande är öppna 
• Håll dig så långt som möjligt inne i fordonet. 
• utan att avaktivera sensorerna
• Styrning av kontrollenheten med hjälp av
• handhållen radiosändare
• Lätt att lägga till: Efterföljande koppling av  

radiotillbehör
• Paniklarmfunktion
• Lämplig för fordon utan CAN-buss
• Ca. 2 års batteritid för radiotillbehör
• Enkelt batteribyte
• Upp till 10 radiokomponenter kan kopplas ihop
• Upp till 75 meters radioräckvidd
• Kopieringssäkert tack vare över 4 miljarder koder
• Detektering av sändare för "anti-störning".

Tekniska data
Spänningsmatning Central och siren 12 V

Strömförbrukning Central ca. 6 mA

Frekvens 868,35 MHz

Radio-räckviddupp upp till 75 m 
Ljudstyrka Siren 105 dB

Vikt 0,177 kg

Hölje Skyddsklass IP 40

Mått (B × H × D) 55x28x56mm

Du kan också använda 
WiPro-konfiguratorn 
för att sätta ihop 
ditt eget individuella 
system. Det är bara att 
skanna QR-koden och 
komma igång.

12V

105 dB

easy add

Funk
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Tillbehör 
Optimerad säkerhet
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Tillbehör



NFC Modul
Det nyckellösa sättet att styra din husbil 
THITRONIK® NFC-modulen kombinerar bekvämlig-
heten med nyckellös åtkomst med den beprövade 
säkerhetsstandarden.

NFC-modulen som monteras på insidan av for-
donsfönstret som en virtuell nyckel är den per-
fekta styrlösningen för ditt WiPro III-, WiPro 
III-safe.lock- och WiPro easy-larmsystem. Du kan 
enkelt aktivera och avaktivera larmsystemet med 
det medföljande transponderkortet eller med de  
robusta, vattentäta tillbehören, t.ex. ett armband, en 
nyckelknippa eller ett kompatibelt kreditkort. Totalt 
kan upp till 14 transpondrar läras in i NFC-modulen.  

WiPro III safe.lock-ägare kan också få tillgång till sitt  
centrallås och låsa och låsa upp sitt fordon utan 
nyckel. NFC-modulen kan när som helst eftermon-
teras som tillbehör.

Beprövad THITRONIK®-säkerhetsstandard
NFC-modulen från THITRONIK® använder DESFi-
re®-teknik, som är baserad på den internationella 
ISO 14443-standarden och erbjuder 128-bitars 
kryptering och kopieringsskydd. DESfire-kort  
erbjuder en hög säkerhetsnivå mot fysisk mani-
pulation. Tack vare dessa funktioner kan MIFARE® 
DESfire®-tekniken är ett utmärkt val för tillämp-
ningar som kräver en hög säkerhetsnivå.

WiPro III  
safe.lock

Lämplig för:

WiPro III WiPro easy

Produktinformationer
Kommunikation Near Field Communication  
 DESFire® EV2
 ISO14443-А (13,56MHz)

Strömförsörjning 3 × alkaliska (LR03) AAA 
 Spänning 3 × 1,5 V = 4,5 V

Radio räckvidd Kommunikation med WiPro-  
 kontrollpanel - upp till   
 75 m, Radiofrekvens:  
 868,35 MHz

Driftstemperatur -10° C till +70° C

Mått (ø × T) 89 × 19,5 mm

Vikt 100 g

Art. nr. 105299  140,33 €
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THITRONIK® KeyStrap
Vårt NFC-armband är tillverkat av 
högkvalitativt silikon som är vatten-
tätt och praktiskt. Den är bekväm 
att bära och har en lång livslängd. 
NFC-chippet är förseglat inuti arm-
bandet och kan inte skadas.

THITRONIK® KeyStrap .  .  .  .  .  .  .  .   105302 21,00 €
THITRONIK® KeyCard  . . . . . . . .  105300 15,96 €
THITRONIK® KeyTag  . . . . . . . . .  105301 15,96 €

THITRONIK® KeyTag (nyckelring) o. Illustration  

THITRONIK® KeyTag är det perfekta tillbehöret för alla som 
alltid är på språng. Nyckelbrickan är liten, kompakt och sticker 
inte ut, så du kan ta den med dig var som helst - oavsett om 
den fästs på ett nyckelband eller en våtdräkt.

THITRONIK® KeyCard
Använd det medföljande nyckelkortet 
för att komma igång direkt. THITRONIK® 
KeyCard i kreditkortsformat passar be-
kvämt i alla plånböcker. Som ett kom-
plement till det medföljande kortet kan 
upp till 13 ytterligare kort läras in.
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Produktinformationer
Spänningsmatning 1 × CR2032 (3V)
Räckvidd ca. 75 m (vid fritt fält)  
Sändarfrekvens/ -effekt 868,35 MHz / <10 mW
Mått (B × H × D) 44 × 34 × 15 mm (sändare) 
 11 × 35 × 11 mm (magnet)
Vikt ca. 33 g

Svart | Art. nr. 100757 
Vita | Art. nr. 100758  vardera 57,98 €

Radio-magnetkontakt 868
Har ni redan läst artikeln "Anti-Jamming" (se 
sidan 15)? Då känner ni redan till den enastående 
kapaciteten för våra radio-magnetkontakter. 
Har ni missat kapitlet? Då informerar vi er gärna om 
den oansenliga men ändå viktigaste aktören i vårt 
THITRONIK® säkerhetsteam. 
I korthet: Radio-magnetkontakter finner ni i nästan 
obegränsade mängder i olika säkerhetssystem på 
marknaden. De flesta av dessa kontakter har ett 
gemensamt: De kommer från Fjärranöstern och har 
därför ingen kompetens att värja sig mot manipu-
leringsförsök. Redan en andra magnet i närheten, 
eller en störsändare överlistar sådana magnetkon-
takter (se sidan 15). Radio-magnetkontakterna från  
THITRONIK® är immuna mot sådana manipu-
leringsförsök, känner av och utlöser alarmet 
ögonblickligen.

För montage på ljusa dörrar eller stuvningsfackluckor 
rekommenderar vi våra vita kontakter. På märka 
fönster försvinner de svarta kontakterna nästan 
helt. THITRONIK® radio-magnetkontakter sänder 
emellertid inte permanent – de sänder bara när 
de aktiveras. Oroa er alltså inte för elektro-smog 
(elektromagnetisk strålning). Detta är också skälet 
till att de små vanliga CR2032 knappcellerna utan 
vidare kan vara i drift under två år. Långt innan 
batterierna lägger av, skickar de en signal till 
centralen som i sin tur uppmanar användaren att 
byta batterier. 
Ni frågar er kanske vad det har med tillsats 
868 att göra? Här står det om det moderna 
och säkra frekvensbandet som THITRONIK® 
använder för radio-magnetkontakterna. Billiga 
produkter använder fortfarande den föråldrade 
standardfrekvensen på 433 MHz. Denna frekvens 
är mycket störkänslig och mycket överbelastad 
och bör inte användas i alarmsystem. 

WiPro III  
safe.lock WiPro III

Lämplig för: 

WiPro easy
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Radio-magnetkontakter 
kan fås i vitt eller svart.
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Produktinformationer
Spänningsmatning 1 x CR2032 (3V)
Räckvidd (öppet fält) ca. 75 m  
Sändarfrekvens/ -effekt 868,35 MHz / <10 mW
Mått (B × H × D) 67 × 35 × 15 mm
Vikt ca. 20 g

Radio-handsändare ljud/ljudlös  
Art. nr. 101064 57,98 €

Radio-handsändare 868
Känner du till den här scenen? Du ligger avslappnad 
i baksätet på kvällen och undrar om alla dörrar är 
stängda och om larmet är aktiverat? Fordonsnyck-
eln ligger långt framme på sin reserverade plats. Nu 
måste du resa dig upp igen och marschera till fron-
ten. Helt enkelt irriterande.

Alternativt kan du använda THITRONIK® radiosän-
daren. Den får en egen permanent plats där du vill 
ha den. Du kan nu låsa eller öppna fordonet när som 
helst eller, i en krissituation, om du känner dig hotad, 
utlösa paniklarmet för att uppmärksamma dig själv.  

Men det finns många fler vardagliga och ospectaku-
lära användningsområden för en annan handhållen 
radiosändare. Till exempel om du vill ge en annan 
familjemedlem tillgång till fordonet eller om du helt 
enkelt vill ha en reservnyckel. 

Dessutom erbjuder Thitronik en förlängning av 
THITRONIK®-appen. Detta gör att du kan använda 
alla funktioner som en handhållen sändare har i din 
smartwatch. Du hittar mer information på sidan 24.
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Radio-handsändare 868 
ljud/ljudlös, lämplig för:  

WiPro III  
safe.lock

WiPro III

WiPro easy
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Produktinformationer
Spänningsmatning 1 x CR2032 (3V)
Räckvidd (öppet fält) ca. 75 m  
Sändarfrekvens/ -effekt 868,35 MHz / <10 mW
Mått (B × H × D) 50 × 46 × 18 mm
Vikt ca. 77 g

Vita | Art. nr. 100761 
Svarta | Art. nr. 101068 vardera 76,47 € 
Vita XL | Art. nr. 100944 
Svarta XL | Art. nr. 101074 vardera 81,51 €

WiPro III  
safe.lock WiPro III

Lämplig för: 

Radio-kabelslinga 868
Liten komponent, hårdför användning: THITRONIK® 
radio-kabelslinga är monterad supersnabbt och 
snabbt och bekvämt ansluten till alarmsystemet. 
När ni inte använder kabel-slingan kan ni lämna den 
i stuvningsfacket och ta fram den när den behövs 
för att säkra tillbehör vid fordonet eller i garaget. 
Haka bara in sändarenheten (släden) i hållaren 
– klart. 
Tillfällighets-tjuvar som bara vill knycka något att ta 
med sig, avskräcks av detta alarm. Och även om en 
van tjuv lyckas öppna ett massivt hänglås som ni 
har låst fast era dyra el-cyklar med, så går alarmet 
när han försöker manipulera med kabelslingan och 
ni får tid att reagera. Man kan få radio-kabelslingan 
i 2,5 m längd, eller som XL-variant med 5 m längd. 
I förtroende sagt: Vi på THITRONIK® tycker att 
kabelslingan är det bästa i vårt säkerhetssystem 
för de värdefullaste föremålen.

Den vita hållaren och släden 
gör att man kan placera radio-
kabelslingan 868 obemärkt  
på vita fordon.

WiPro easy
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Den trådlösa gasdetektorn 868 kompletterar och 
optimerar larmsystemet WiPro III. Den upptäcker även 
de minsta mängder propan/butan eller narkosgaser 
och höjer därmed säkerhetsstandarden i fordonet 
till en helt ny nivå.Tack vare att den är ansluten till 
det inbyggda elnätet är den alltid redo att användas 
- utan att behöva byta batterier. För att spara även 
dess minimala strömförbrukning på < 70 mA (t.ex. 
vid vinterförvaring) kan du helt enkelt stänga av 
gasdetektorn på höljet. När den trådlösa gasdetektorn 
är kopplad till fordonets elektriska system behöver den 
bara kopplas till kontrollcentralen. Med THITRONIK®-
appen är detta en barnlek. Kunder som inte använder 
appen kommer att finna våra lättförståeliga 
bruksanvisningar användbara.

Radio-gasvarnare 868

Produktinformationer
Spänningsmatning 12/24 V DC
Strömförbrukning ca. 70 mA 
Känslighet 50 ppm 
Räckvidd (öppet fält) ca. 75 m  
Sändarfrekvens/ -effekt 868,35 MHz / <10 mW
Mått (B × H × D) 38 × 100 × 27 mm
Vikt ca. 60 g

Svarta | Art. nr. 100759 105,04 €

 B
ild

 i 
or

ig
in

al
st

or
le

k
WiPro III  
safe.lock WiPro III

Lämplig för: 
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Radio-gasvarnare 868: 
Den trådlösa gasdetektorn THITRONIK® kräver 
ingen kabelanslutning till kontrollpanelen. 
Den är enkelt och bekvämt ansluten till 
kontrollpanelen via radio. Sensorn skickar 
en signal till kontrollpanelen som utlöser 
larmet. Den trådlösa gasdetektorn 868 kan 
kombineras med WiPro III och WiPro III safe.
lock. Kräver ström från fordonets elsystem.



Produktinformationer
Spänningsmatning 12 V DC
Strömförbrukning ca. 700 mA vid alarm
Ljudstyrka ca. 105 dB
Vikt ca. 250 g

Back-up-siren | Art. nr. 100089 41,18 €
Tillsatssiren | Art. nr. 100190 32,77 €

THITRONIK® erbjuder två olika sirener: Hjälpsirener 
utan och reservsirener med integrerad 
strömförsörjning. De senare används sällan 
i Ducato, men i fordon (Mercedes Sprinter) 
vars startbatteri är placerat i motorrummet 
(strömförsörjningen kan avbrytas av inbrottstjuven) 
och vars horn inte kan styras av WiPro III. Detta är 
exakt fallet om hornet inte fungerar när tändningen 
är avstängd. Husvagnsägare med G.A.S.-pro, 
men utan självförsörjande strömförsörjning, 
är också glada över en reservsiren. Tack vare 
det egna batteriet låter den betydligt mer 
än den siren som är integrerad i G.A.S.-pro, 
och batteriet laddas av bilen under körning.  
 
Tillsatssiren stöder alla larmsystem som vill göra 
sig hörda mycket mer och vars strömförsörjning 
garanteras av en strömförsörjning ombord - till 
exempel när G.A.S.-pro installeras i en husbil eller 
husvagn (självförsörjande paket).

Back-up-siren/ 
Tillsatssiren Back-up-siren

Tillsatssiren

WiPro III  
safe.lock

G.A.S.-pro

G.A.S.-pro III

WiPro III

WiPro easy

WiPro III  
safe.lock

G.A.S.-pro

G.A.S.-pro III

WiPro III

Lämplig för: 

Lämplig för: 
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Produktinformationer
Mått (L × B × H) 40 × 30 × 15 mm
Vikt ca. 45 g

Vita (2 st) | Art. nr. 100428 
Svarta (2 st) | Art. nr. 100729 vardera 14,29 €

Montageadapter
Ska radio-magnetkontakterna säkra dörrar eller 
luckor till garaget? Sen ska montageadapterna 
planeras in. De garanterar, även vid större avstånd, 
den optimala fastsättningen och inställningen av 
kontakterna. 

Montageadaptern kan fås i  
vitt eller svart.
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Minimera risker ... 
Gasvarnings 

system



Produkter

Minimera risker ... 
Gasvarnings 

system
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Premium gasvarningsapparat 
för högsta krav

G.A.S.-pro III

Testsieger
5/2020

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

1/22
TESTSIEGER

G.A.S.-pro III har fått erkännan-
de som testvinnare av tidningen 

Reisemobil International och 
4x4 Camper.
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Som vi alla vet är det bättre det godas fiende - och 
därför får mer kraftfulla nyheter många beprövade 
och testade produkter att se lite bleka ut. Detta 
hindrar oss på Thitronik inte från att ständigt tänka 
om och optimera våra produkter och lägga till nya 
funktioner. 

En av våra senaste produkter, G.A.S.-pro III, 
kompletterar vårt sortiment i det exklusiva high-
end-segmentet vid sidan av den nuvarande G.A.S.-
pro. Den kan göra allt som standard G.A.S.-pro kan 
göra, men i många avseenden ännu bättre. 
G.A.S.-pro III finns till och med i två grundutföranden: 
en gång, som bekant, med en integrerad sensor för 
flytande gaser eller narkotiska gaser och en gång 
med en integrerad CO-sensor. Båda versionerna kan 
kombineras med en annan gas- eller CO-sensor. 
Dessutom är G.A.S.-pro III ett tekniskt kvantumhopp: 
strömförbrukningen med den integrerade vätgas-/
KO-gassensorn sjunker till exempel till ett minimum 
av 26 mA och med den integrerade CO-gassensorn 
till bara nio milliampere. 

Den interna sirenen ökar till genomträngande 94 dB, 
och en integrerad fuktgivare optimerar den redan 
exakta mätningen vid hög luftfuktighet i fordonet 
eller vid andningsluft i direkt närhet till sensorn. 
Dessutom eliminerar ett alkoholfilter (flytande gas/
KO-gassensor) falska larm som orsakas av alkohol 
i luften. 

Sist men inte minst: Tack vare den integrerade 
radioenheten behöver den nya G.A.S.-pro III inte 
anslutas till styrenheten, utan endast till fordonets 
elektriska system. Slutligen ansluter du den till 
kontrollenheten via easy add. Uppfyllt.

G.A.S.-pro III i blickfånget  
• Gasdetektion enligt DIN EN 50194-2
• Gasdetektion enligt DIN EN 50291-2 (CO-version)
• CI-Bus kapabel
• Detekterar Propan och Butan, narkosgaser eller 

kolmonoxid (beroende på utförande)
• Permanent temperaturkompensation
• Regelbunden självtest för att fastställa funktionen
• Alarmutgång/Sirenutgång
• Auto Sense ingångar
• Alkoholfilterfunktion
• Knapp för "Paus" och "ON/OFF"
• LED-display för bägge sensorerna

12V/24V

94 dB

K.O.-/bedövningsgas

Kolmonoxid

Butangas

Propangas

Radio

Tekniska data
Spänningsmatning 12/24 V DC

Strömförbrukning 9 mA (CO) 
 26 mA (Gasol-/narkos-gas)

Sensoringångar 1 × internt, 1 × externt 

Känslighet 50 ppm (CO) 
 700 ppm (Butan)

I blickfånget 94 dB (intern siren)

Temperaturområde -20°C till +60°C

Mått (B × H × D) 61 × 97 × 35 mm

Vikt ca. 74 g
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G.A.S.-pro

Gasvarnings- 
system 

G.A.S.-pro har flera gånger utsetts 
till testvinnare av tidningen  

ReisemobilInternational.
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THITRONIK® G.A.S.-pro är i princip konstruerad som 
ett självständigt modulärt gasvarningssystem. 
Det ska bara anslutas till fordonsspänningen 
och den seriemässigt levererade gassensorn 
(Propan-/Butan, narkosgas) ska installeras och ett 
högeffektivt gasvarningssystem med integrerad 
85 dB-siren är klart för användning. Efter önskemål 
kan alltid ytterligare en sensor för bedövningsgas/
Propan/Butan-gas anslutas plus en tredje CO-
sensor på den tredje insticksplatsen.
Som alla gasvarnare i THITRONIK® sortimentet, har 
också G.A.S.-pro attraktiva egenskaper: Systemet 
kör helt självständigt en kontroll, om alla aktiverade 
sensorer är OK och driftsklara och om någon sensor 
är defekt kommer information om detta omedelbart. 
Fordonsägaren behöver inte göra några manuella 
tester, som andra produkter på marknaden kräver.
Parallellt justerar systemet känsligheten på sina 
sensorer beroende på aktuell temperatur i fordonet. 
Så garanterar G.A.S.-pro alltid den bästa möjliga 
avkänningen i ett krisfall och förhindrar dessutom 
otrevliga felalarm.
G.A.S.-pro kan dock ännu mer. Utan problem kan 
centralen samarbeta med den kraftfulla WiPro 
III/WiPro III safe.lock-alarmanläggningen från 
THITRONIK® – härtill behöver man bara en tvåled-
arkabel att förbinda de båda enheterna. Nu kan 
G.A.S.-pro få tillgång till sirenen på alarmcentralen 
och dessutom visas alarmet visuellt med varnings-
blinkersen. 
I det ideella fallet är WiPro III och THITRONIK®  loka-
liseringssystemet Pro-finder redan sammankopp-
lade med Internet. 
Nu skickas alarm, som är utlösta från gasvarnings-
systemet, från sändarenheten i Pro-finder till upp 
till 10 mobiltelefoner. 
Som ni ser: Det modulära systemet från THITRONIK® 
lämna inget kvar att önska. Men har ni fler önskemål –  
låt oss då veta det.

Tekniska data
Spänningsmatning 12/24 V DC

Strömförbrukning ca. 80 mA per sensor

Sensoringångar 3

Känslighet från 50 ppm

Ljudstyrka ca. 85 dB (int. Pieper) 
 ca. 105 dB (option siren) 

Temperaturområde -20°C till +80°C

Mått (B × H × D) 100 × 90 × 40 mm

Vikt ca. 140 g

G.A.S.-pro i blickfånget  
• Detekterar Propan och Butan
• Detekterar narkosgaser
• Detekterar kolmonoxid (option, se nästa sida)
• Erbjuder tre ingångar för sensorer
• Permanent temperaturkompensation
• Regelbunden självtest för att fastställa funktionen
• Alarmutgång (potentialfritt relä)
• Sirenutgång
• Auto Sense ingångar

12V/24V

85 dB

Kolmonoxid

Butangas

Propangas

K.O.-/bedövningsgas
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Tillsatssensor  
för G.A.S.-pro III 

Tillsatssensor  
för G.A.S.-pro 

Passande tillbehör

Produktinformationer
Strömförbrukning ca. 80 mA 
Vikt ca. 50 g
Detekterade gaser Propan, Butan,
 bedövningsgaser

För G.A.S.-pro 
Art. nr. 100456 

För G.A.S.-pro III 
Art. nr. 101289 vardera 54,62 €

Är er husbil eller husvagn ovanligt lång (> 6,5 m 
innerlängd) eller är bodelen avskild med dörrar? I 
dessa fall rekommenderar vi att en andra gassen-
sor installeras. 
Utströmmande Propan-/Butangas eller narkosga-
ser kan därmed detekteras så mycket snabbare 
och centralen kan utlösa alarm långt innan den kri-
tiska gaskoncentrationen uppnås. 
Till G.A.S.-pro kan ni för övrigt ansluta upp till tre 
sensorer.
G.A.S.-pro III har förutom den integrerade sensorn 
en ingång för ytterligare en sensor (tillsats- eller 
CO-sensor).

Tillsatssensorer för G.A.S.-pro 
och G.A.S.-pro III
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Produktinformationer
Strömförbrukning ca. 21 mA 
Vikt ca. 80 g
Detekterade gas Kolmonoxid (CO)

Art. nr. 100433 83,19 €

En CO-sensor får inte saknas i något fordon – Den 
varnar för den luktfria och livsfarliga kolmonoxiden. 
Installationen är helt oproblematisk: Skruva fast 
sensorn strax under taket i fordonet, dra kabeln till 
G.A.S.-pro eller G.A.S.-pro III och kläm fast den – klart.

CO-sensor för G.A.S.-pro 
och G.A.S.-pro III
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Gasvarnare 
universell

GBA-I
Den är extremt effektiv, kompakt och mångsidigt användbar och 
har en integrerad siren. THITRONIK® GBA-I detekterar camping- 
och narkosgaser– den kan installeras fast, men det är inte nöd-
vändigt, och kan anslutas till 12 V-fordonsspänningen, men det 
är inte nödvändigt. Förvirrande? 
I korthet: GBA-I kan placeras med hål eller små avlånga öppningar 
på baksidan på skruvskallar på en fordonsvägg. Sätt på, förskjut 
och så sitter GBA-I fast fixerad på plats. Lika snabbt kan den tas 
bort och placeras på ett annat ställe. Nu kan användaren välja 
mellan att ansluta den till 12-V-fordonsspänningen eller till ett 
cigarettändaruttag i fordonet. Som en tredje möjlighet av ström-
försörjning offererar THITRONIK® ett 230-Volt-nätaggregat, för 
att driva GBA-I direkt med nätet – en fördel för långcampare. 
För att lätta lite på förvirringen: GBA-I erbjuds för campare som 
har en klar idé hur en gasvarnare flexibelt kan användas på flera 
ställen.
Naturligtvis har GBA-I också en effektiv temperaturkompensa-
tion och den utför ett viktigt självtest av sensorer, så att de är 
driftklara till 100 % – eller om någon för ovanlighetens skull skul-
le vara defekt, varnar den.
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GBA-I i blickfånget  
• Detekterar bedövningsgaser, Propan och Butan
• Ständig sensorsjälvtest 
• Temperaturkompensation  
• Intern siren
• E1 Typgodkännande  
• Med optionen 230 V nätaggregat som är idealisk för 

långcampare eller hemma.

Tekniska data
Spänningsmatning 12/24 V DC

Strömförbrukning ca. 70 mA 

Känslighet från 50 ppm

Ljudstyrka ca. 85 dB

Temperaturområde -20 till +80°C

Mått (B × H × D) 38 × 100 × 27 mm

Vikt ca. 60 g

12 V/24 V

Butangas

Propangas

GBA-I Gasvarnare: 
Denna varnare med integrerad 
siren behöver ingen förbindelse 
med WiPro III/WiPro III safe.lock.   
Den monteras på väggen och 
får sin strömförsörjning från 
fordonsspänningen eller från en 
adapter i bilen eller hemma. 

K.O.-/bedövningsgas
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Det finns flera anledningar att prata om THITRONIK® Gaswarner G.A.S.-plug 
som "all in one". Det vanliga avgörandet: Den är klar att använda med bara ett 
handgrepp. Stick bara in den i ett cigarett-tändaruttag i bilen, klart. G.A.S.-
plug inställd för Propan/Butan, och hälsovådliga narkosgaser, ska placeras 
så långt nere i fordonet som möjligt. Och, det viktigaste: Stickuttaget ska ha 
spänning hela tiden, även om tändningen är frånslagen.
Trots den blixtsnabba installationen av G.A.S.-plug, behöver kunder inte 
avstå från komforten med vår fast installerade varnare. En varningssiren 
är integrerad liksom en automatisk temperaturkompensation. Beroende på 
temperaturen i fordonet, anpassar den, med korta intervaller, sin känslighet 
och är därmed komplett självständig och automatisk och förhindrar otrevliga 
och onödiga felalarm. I ett skarpt fall är den självklart helvaken och aktiverar 
alarmet som skydd för fordonspassagerarna, långt innan gasen har nått en 
farlig koncentration. 
G.A.S.-plug övervakar lekande lätt fordon med en innerlängd på 6,5 meter. 
Är sovavdelningen avskild med en dörr? Då bör ni installera ytterligare en 
gasvarnare från vårt utbud, att övervaka er.

Gasvarnare 
to-go 

G.A.S.-plug
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G.A.S.-plug i blickfånget  
• Detekterar bedövningsgaser, Propan och Butan
• Ständig sensorsjälvtest  
• Temperaturkompensation  
• Installationsfri
• Intern siren 

Tekniska data
Spänningsmatning 12/24 V DC

Strömförbrukning ca. 70 mA 

Känslighet från 50 ppm

Ljudstyrka ca. 85 dB

Temperaturområde -20 till +80°C

Mått (B × H × D) 24 × 30 × 116 mm

Vikt ca. 50 g

K.O.-/Narkosgas

Butangas

Propangas

12V/24V

G.A.S.-plug "all-in-one": 
G.A.S.-plug är en helt självstän-
dig gasvarnare. Den passa varje 
bils cigarett-tändaruttag och har 
en egen siren. Snabbt insatsklar. 
Stick in den och vänta fyra 
minuter – klart. Behöver därför 
ingen inkoppling till fordons-
spänningen, bara en förbindelse 
med WiPro III-alarmanläggning.  
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WiPro III safe.lock
Kommer med: 
 -  WiPro III safe.lock 
central med integrerad siren

 -  Radio-handsändare 868  
(ljud/ljudlös)

 - Radio-magnetkontakt 868 svart
 - Status LED
 - Anslutningskabel
 - Kortbeskrivning, montagematerial
 - Alarmklistermärke 

 
för Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën 
Jumper, Iveco Daily från 2006+

Art. nr. 101050   402,52 € 
 
för Ford Transit från 2019 (växellåset 
kan aktiveras i fordonet)

Art. nr. 105298   402,52 €

Pro-finder
Kommer med: 
 -  Pro-finder central  
inkl. kabelstam

 - Förbindelsekabel för WiPro
 - Kortbeskrivning, montagematerial

Art. nr. 100699 402,52 €

GBA-I
Kommer med: 
 - GBA-I
 - Anslutningskabel 12 / 24 V
 - Handbok, montagematerial
 - Alarmklistermärke

Art. nr. 100061 91,60 €

NFC Modul
Kommer med: 
 - NFC Modul + KeyCard
 - Självhäftande kudde
 - Snabbguide
 - 3 × alkaliska (LR03) AAA-batterier

 - Art. nr. 105299 140,33 €

G.A.S.-plug "all-in-one"
Kommer med: 
 - G.A.S.-plug "all-in-one"
 - Alarmklistermärke, Handbok

Art. nr. 100042 81,51 €

G.A.S.-pro
Kommer med: 
 - Central
 -  Sensor för bedövningsgaser,  
Propan och Butan

 - Handbok, montagematerial
 - Alarmklistermärke

Art. nr. 100001 133,61 €

WiPro III
Kommer med: 
 -  WiPro III central  
med integrerad siren

 -  Radio-handsändare 868  
(ljud/ljudlös)

 - Radio-magnetkontakt 868 svart
 - Status LED
 - Anslutningskabel
 - Kortbeskrivning, montagematerial
 - Alarmklistermärke

 
för Ford Transit från 2006+

Art. nr. 100752                      360,50 € 
 
för Mercedes-Benz Sprinter från 
2006+ Mercedes-Benz Vito från 2014+ 
VW Crafter från 2006+ 
MAN TGE från 2017+

Art. nr. 100753                    402,52 € 
 
för VW T5 2003 - 2015 | VW T6 från 
2015+ | Renault Master från 2003+ 
samt fordon utan CAN-buss  
och andra modeller 

Art. nr. 100754                     360,50 €

WiPro easy
Kommer med: 
- WiPro enkel kontrollpanel
- Handhållen radiosändare 868 (högt/tyst)
- Radio magnetkontakt 868 svart
- Siren för inomhusbruk

- Ledningsnät
- Monteringsmaterial
- Kortfattade instruktioner

Art. Nr. 105237 251,26 €

G.A.S.-pro III CO
Kommer med: 
 -  G.A.S.-pro III CO central  
med integrerad siren

 -  Integrerad sensor för  
kolmonoxid 

 - Handbok, montagematerial
 - Alarmklistermärke

Art. nr. 101287 234,45 €

G.A.S.-pro III
Kommer med: 
 -  G.A.S.-pro III central  
med integrerad siren

 -  Integrerad sensor för Propan,  
Butan och bedövningsgaser

 - Handbok, montagematerial
 - Alarmklistermärke

Art. nr. 101286  234,45 €



Radio-kabelslinga 868
Svart | Art. nr. 101068 

Vita | Art. nr. 100761  vardera 76,47 €
Svart XL | Art. nr. 101074 

Vita XL | Art. nr. 100944  vardera 81,51 €

Radio-magnetkontakt 868
Svart | Art. nr. 100757 

Vita | Art. nr. 100758  vardera 57,98 €

Radio-handsändare 868 (ljud/ljudlös)
Art. nr. 101064  57,98 €

Frånkopplingsanordning
Art. nr. 101283  29,41  €

safe.lock utbyteskretskort  
(utan ivägkörningsspärr-transponder)

Utbyteskretskort | Art. nr. 101052   73,95 €

Nätinkopplingsmodul
Art. nr. 101290  108,40 €

Universalanslutningskabel 12/24 V 
för GBA-I

Art. nr. 100097  21,85 €

Back-up-siren
Art. nr. 100089  41,18 €

Nätdel GBA-I 230 V
Art. nr. 100083  24,37 €

Radio-gasvarnare 868
 Art. nr. 100759  105,04 €

CO-sensor G.A.S.-pro
Art. nr. 100433  83,19 €

Montageadapter (set med 2)
Svart | Art. nr. 100428 

Vita | Art. nr. 100729  vardera 14,29 €

GPS-pro
Art. nr. 100686  108,40 €

Extern GSM-antenn
Art. nr. 100700  55,46 €

Priser

Ändringar och misstag förbehålles. Prislistan gäller från 01.01.2023. Prislistan gäller fram till att en prislista ges ut. Alla priser plus 
moms som gäller i respektive land. Alla priser gäller som riktpriser i Tyskland. I andra länder kan andra priser gälla.

Tillsatssensorer G.A.S.-pro och G.A.S.-pro III
Art. nr. 100456 (för G.A.S.-pro)

Art. nr. 101289 (för G.A.S.-pro III) vardera 54,62 €

Tillsatssiren
Art. nr. 100190  32,77 €
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Behöver ni en omfattande produktrådgivning? 
Önskar ni ett anpassat och komplett sammanställt 
säkerhetssystem i fordonet? Värderar ni en snabb 
men ändå professionell inmontering? Då ska ni 
kontakta en av våra Premium-partner. 
Dessa fackhandlare är intensivt utbildade av oss 
och känner till allt om THITRONIK® produkterna 
och rådgör med våra kunder inte bara om inköp 
och montering, utan handhar också frågor om  
service och kompletteringar och utvidgning av  
THITRONIK® säkerhetssystem. Det finns över 200 
Premium-partnern. 

En särskild sak: våra safe.lock-Premium partner. 
Dessa partner erbjuder komplett service för alla 
THITRONIK® produkter, inklusive framtagning av 
kopior för ivägkörningsspärr-transpondern. 
Varför är denna service så viktig? Ögna igenom 
artikeln "Replay-Attacker" (S. 22),

då förstår ni varför THITRONIK® sätter ett så högt 
värde på denna service.Har ni ingen Premium-
partner i närheten, men är ibland i närheten av 
Eckernförde? Besök oss då. Boka tid och titta in 
och få rådgivning direkt från oss.

Naturligtvis kan ni få hela vårt produktsortiment 
genom ett flertal fackhandlare och fackverk-
städer, som inte direkt är anslutna till vårt nät av 
Premium-partner.

Premium partner
Den starka partnern på vår sida

Premium Partner
safe.lock
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.

Premium Partner
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.

Handlare
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Auktoriserad
THITRONIK® återför-

säljare nära dig



Kontakta en THITRONIK®-återförsäljare nära dig för att 
få veta mer om våra produkter. Våra erfarna återförsäl-
jare svarar gärna på alla dina frågor och hjälper dig att 
välja det bästa säkerhetslösning för dina behov.

Använd återförsäljaren för att hitta en 
THITRONIK®-partner nära dig. Det är bara att 
skanna QR-koden och komma igång.

THITRONIK®
Fabriksinstallationsservice 

Eckernförde/  Tyskland
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Jan H. och hans fru bor i Berlin och har 

förverkligat sin stora dröm om en egen 

husbil. Nyligen försökte någon bryta 

sig in i deras husbil. Och detta kunde 

förhindras tack vare THITRONIK®-larm-

systemet - Pro-finder larmade i god tid 

och inbrottsförsöket kunde förhindras. 

förhindras.  Vi bjöd in Jan och hans fru 

till Eckernförde för att prata om denna 

händelse. 

"Om Pro-finder 

Om jag inte hade anmält 

inbrottsförsöket hade jag 

kanske inte haft en husbil 

i dag."

Jan från Berlin

På bilden (från vänster till höger): Sascha från THITRONIK® Support, 
Jan och hans fru Gwenn
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Hej Jan, du kontaktade oss och berättade att någon för-
sökte bryta sig in i din husbil. Varför berättar du inte hur 
det gick till?

Vi var hemma i vår lägenhet i Berlin Mitte när jag tidigt på 
kvällen fick ett samtal från min husbil. Kort därefter dök ett 
meddelande upp om att det hade gjorts ett inbrottsförsök.

Det måste ha varit en chock. Hur reagerade du då?

Jag gick ner direkt. Där stod han med varningslamporna 
på. Hornet hade stannat. Ungefär 100 meter längre bort 
stod två figurer i halvskuggan ... Jag kan inte med säker-
het säga om det var inbrottstjuvarna, men de uppträdde 
anmärkningsvärt diskret och försvann så fort jag kom fram 
till fordonet.

Okej ... Jag lovar Jan, du vet väl att du satte dig själv i fara i 
det ögonblicket? 
 
Det är sant. Efteråt tänkte jag för mig själv, ... om de hade 
varit där inne nu, vem vet om de hade varit vänliga mot mig. 

Vi rekommenderar alltid att du tar det säkra före det osäkra 
och ringer polisen. Hur hittade du din husbil där?

När jag kom fram till husbilen såg jag att låset på förardör-
ren var trasigt. Jag tror att de stack in en skruvmejsel där 
och vred på den med våld. De kom inte längre på grund av 
min störning.

Vilken tur att det inte hände något värre!

Absolut. Om Pro-finder inte hade meddelat mig om in-
brottsförsöket hade jag kanske inte längre haft en husbil 
i dag. Det är också anledningen till att jag har utökat mitt 
THITRONIK®-larmsystem med en avstängningsanordning.

Ett mycket bra beslut. Nu kan du helt enkelt använda avs-
tängningsfunktionen i din THITRONIK®-app. Husbilen stan-
nar sedan till stanna upp på kort tid ... och inte heller längre 
köra vidare.  

Inbrottsförsök förhindras - 
tack vare THITRONIK® säkerhetsteknik
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Vi är nära hemmet
... och kosmopolitisk. Vi håller för närvarande på att 
utöka vår kund- och återförsäljarbas till andra eu-
ropeiska länder. Men vår ankarpunkt är och förblir 
norrut. Thitronik grundades här 2010. År 2019 flyt-
tade vi från Kiel till Eckernförde, i större och moder-
nare produktionsanläggningar. Vi utvecklar, testar 
och tillverkar våra produkter på plats i Eckernförde. 
Även med vår När det gäller våra leverantörer är vi 
också uppmärksamma på regionalitet och kan på 
så sätt undvika onödiga transportsträckor. Säker-
het "tillverkad i Eckernförde".

Vi tänker på framtiden
... vår miljö, våra anställda och vårt företag. Och vi tar 
vårt ansvar som aktör, partner och arbetsgivare på 
allvar. Våra produkter står för kvalitet, säkerhet och 
livslängd. Det gör vi också.

Tack vare vårt interna solcellssystem täcker vi inte 
bara hela vårt produktionsbehov med hållbar energi. 
Anläggningen levererar också fyra elektriska ladd-
ningsstationer för bilar.

Vi är marknadsledande
... inom området säkerhetsteknik för husbilar. Se-
dan företaget grundades 2010 har vi vuxit snabbt. 
Vår säkerhetsteknik är så övertygande att våra 
produkter är ledande på marknaden. produkter är 
marknadsledande i Tyskland. För närvarande finns 
alla Thitronik®-produkter i specialbutiker i hela Tys-
kland. Vi är naturligtvis mycket stolta över detta. Vi 
är och förblir ägarstyrda. Därför har vi ett välbekant 
och jordnära sätt att göra saker och ting. Vårt nord-
iska, jordnära sätt är lika mycket en del av vårt lika 
mycket en del av oss som vår passion för teknik.

Vi är teknikintresserade
... som älskar sitt hantverk. Vi utformar våra arbets-
processer på ett effektivt sätt - med den senaste 
produktions- och utvecklingstekniken och 3D-skri-
vare för prototyper. Detta gör att vi kan koncentrera 
oss på det vi älskar att göra bäst: Vi utvecklar, tes-
tar och bygger teknik som helt enkelt gör dig som 
helt enkelt ger dig en bra känsla. För förutom tekni-
ken är våra kunders tillfredsställelse vår viktigaste 
passion.

THITRONIK®
Bättre, helt klart

Filosofi
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Vårt uppdrag?

Det vackraste sättet att resa,

 så säkert som möjligt.





Thitronik GmbH Finkenweg 9 – 15 • 24340 Eckernförde
+49 4351 767440 • kontakt@thitronik.de • www.thitronik.de/en/
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