Montering av Avara alarmer
Avara Moist, Avara Basic,
Avara Basic Plus og Avara Premium

www.avara.no

Konfidensielt

Hva og hvem er Avara?

•

Avara – eiere og ledelse
– Rudy Steen Johansen (utviklingssjef) har tidligere stått for
utvikling av andre alarmsystemer i bransjen og er også
utvikleren av hardware løsningene som benyttes av ABAX
AS med ca. 300.000 aktive enheter i markedet.
– Bengt Heggertveit (Salgs- og markedssjef) er tidligere
konsernsjef i Ferda og daglig leder i Kroken Caravan
Detalj.

Bengt
Rudy

Pe+er

– Petter Quinsgaard (Daglig leder) er gründer og tidligere
CEO i ABAX AS.
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Komplett alarmsystem

Hovedenhet

Utvendig detektor

GPS

Propangassdetektor
Innbruddsdetektor

Modem
(i Basic Plus og
Premium)
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Avaras spesielle egenskaper
•

Trådløse komponenter gir enkel montering

(unntak:

modem og propangass detektor som kobles til batteri)

•

Bruker svært lite strøm
– Fullt operativ under opplag/vinterlagring og kan stå
tilkoblet 12V batteri eller egen liten batteriboks, uten å
tømme bodelsbatteriet batteriet

•

Smart nattalarm!
– Patentsøkt algoritme som reduserer falske alarmer
– Automatisk av-slåing ved bevegelse innenfra og ut

•
•

CO-, røyk- og propangassdetektorer (og eventuelt
modem) er alltid påslått
Færre falske alarmer uten standard
«narkosegassdetektor»

www.avara.no

Konfidensielt

Komplette alarmpakker
For å forenkle salget har vi komponert
komplette pakker tilpasset forskjellige behov
Alarmsystemer
• Avara Basic
• Avara Basic Plus
Fuktalarm
• Avara Moist

Rudy

Bengt

Pe+er

“Alt-i-ett” pakken
• Avara Premium

Alle pakkene kan kombineres og utvides med flere
detektorer/sensorer
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Avara Moist
Verdensnyhet!
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Fukt – problemer for eier og forhandler......
Er noen i det hele tatt tjent med at bobiler og
campingvogner før eller senere får fuktskader?
......bortsett fra advokater ???!
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Årlige fuktkontroller byr på mange utfordringer
• Tar verdifull ,d på verkstedet i sesong som kunne vært brukt 0l
klargjøring av solgte bobiler/vogner....
• Vanskelig å konsekvent måle
med høy nok pålitelighet
• Fukten kan ha utviklet seg i inn,l 12 måneder....
• Skaper dårlige kunderelasjoner da mange mister fuktgaran0 om
man overser en kontroll..
• Medfører o@e krav om utbedring, retur og heving av kjøp –
svært kostbart for forhandler, og dårlig opplevelser for kunden
• Vanskelig å stole på gamle fuktrapporter ved innbyDetaksering
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Nyregistrering av bobiler og campingvogner i Norge
SALG!!

Fuktkontroll!!
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• Årlig fuktkontroll er svært
viktig for kunden
• Fuktkontrollene sammenfaller
i tid med forhandlers
hovedsalgssesong!
• Utfordrende å prioritere
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ved å automatisere
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nøyaktighet = Avara Moist
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Løsningen!
Automatisk kontinuerlig fuktmåling med tidlig varsling
Avara Moist

Patentsøkt teknologi som
konAnuerlig måler fukt i
konstruksjonen

www.avara.no

Hvorfor virker Avara Moist?
•

Flere små fuktsensorer monteres på de stedene
hvor fukt/vann ender opp etter noen døgn

•

Først «standard» sensorplasseringer med
bakgrunn i fuktkontroll skjema

•

Fukt sprer seg

•

Kontinuerlig måling – flere ganger pr døgn

•

Trender kan følges og analyseres
Måler relativ luftfuktighet og ikke absolutt
fuktighet – gir grunnlag for bedre presisjon

•
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Avara Moist
Innhold i pakken
• 1 modem
• 12 fuktsensorer
• Ekstra fuktsensorer kommer i 3-pakning og 12-pakning
•
•
•
•

Sender måledata flere ganger pr døgn til «Min Side»
Varsler om fukt ved økende fukt/vedvarende høyere fukt
Fuktsensorer monteres i konstruksjonen og festes med dobbeltsidig tape
Batteri i sensorene varer ca. 15 år (= estimert levetid for sensorene)

• Fordeler
• Varsler eier mye tidligere enn ved dagens årlige fuktkontroll!
• Gir eieren sporbar historikk til hjelp ved eierskifte
• Tryggere taksering ved innbytte
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Fungerer i de fleste konstruksjoner

NB – løsning for bobiler med aluminiumsplater på
innsiden av bodel ikke ferdig utviklet. Kommer!
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Tidlig varsling gir redusert skadeomfang
• Tidlig varsel om fukt er kritisk viktig for å
redusere omfang av reparasjon og kostnader
• Tidlig varsel kan gjøre at forhandler (eller eier
selv) kan gjøre midlertidig utbedring i sesong,
og så ferdigstille reparasjonen utenfor den
travle hovedsesongen
• Lekkasjer som har blitt stoppet tidlig vil i langt
mindre grad redusere innbyttepris og
videresalg
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Monteringsanvisning for Avara Moist fuktsensorer
•

•

Monter sensorer først og fremst der fukten
ender opp. Fukten sprer seg og det gjør at
man ikke trenger å montere på alle steder
for manuell fuktkontroll.

•

Monter på modellspesifikke punkter med
kjente svakheter

•

Bruk verkstedets samlede kompetanse
om lekkasjer

•

Tenk på at enheten en dag kommer
tilbake som innbytteobjekt!

•

Les også monteringsanvisningen som
følger med i pakken

Typiske steder for plassering av sensorer:
–
–
–
–
–

Fremre, nedre underkant av vinduer
Hjørner på takluker
Nedre krok av vegger
Bunn av luker
Langs taket på biler/vogner hvor det lett
dannes vanndammer på utsiden
– Fremre hjørne på biler med alkove
– Gulvet fra undersiden under badet osv.
– Overgang mellom chassis og bodel
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Montering av Avara Moist fuktsensorer (forts.)
•

Fuktsensorene monteres fra innsiden eller undersiden av vegger, gulv og tak på steder som erfaringsmessig o/est er utsa1 for
lekkasjer

•

Først og fremst monteres de med utgangspunkt i det originale fuktkontrollskjemaet for din bobil eller campingvogn

•

Det er likevel ingen forutsetning for systemet at sensorer må monteres eksakt der det lekker. Fuk$ghet vil spre seg utover og i løpet
av rela$vt kort $d nå den nærmeste sensoren

•

Sensorene er vannteVe og kan monteres utvendig fra undersiden av bobilen/vognen

•

Hvis man monterer fra undersiden av gulvet hvor sensoren er eksponert for elementene skal sensoren forsegles med
fugemasse for ekstra feste og beskyVelse

•

Når det er bestemt hvor sensorene skal stå borer man et 6,5 mm hull, 2 cm dypt der proben på sensoren skal sAkkes
inn. VIKTIG - bruk en dybdebegrenser for å forhindre at boret går gjennom veggen

•

Sensorene er utstyrt med dobbeltsidig tape som fester og forsegler selve hullet og proben fra omgivelsene inne i
bobilen/vognen slik at det måles inne i hullet og ikke i rommet rundt

•

Vær oppmerksom når man borer at man ikke skader ledninger og rør innebygget i veggene
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Behov for flere fuktsensorer?
• Antall fuktsensorer man trenger vil variere etter størrelse på bobilen/vognen.
• Flere sensorer kan kjøpes løst ved behov.
• Alle sensorene i Avara Moist pakken er ferdig paret til modemet, men løse ekstra
sensorer må pares manuelt.
• Merk at fuktsensorene pares til modemet, og ikke alarm hovedenhet!
• Se «Paring av fuktsensorer» i brukermanual på www.avara.no før du parrer inn nye
fuktsensorer
• Ikke spar på antallet sensorer. Nok sensorer øker tryggheten. Et argument som
kunden forstår
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Montering av fuktsensorer –
eksempler
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Montering av fuktsensorer –
eksempler
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Montering av fuktsensorer - eksempler
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Montering av fuktsensorer - eksempler
• Ta gjerne løs paneler
for montering på
ellers uKlgjengelige
steder
• Jobben gjøres en gang
og sensoren vil
rapportere fuktstatus i
mange år
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Anbefalt verktøy for montering av fuktsensorer
Verktøy
• Fleksibel bitsholder. f.
eks. Biltema 10-1031
• 6,5mm bor som ku;es i
lengde
• 2-2,5cm langt
• Presses inn i 1/4 ̎̎
Bitsholder
• Husk dybdestopp!
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Registrering av hvor fuktsensorene er montert
• Bruk monteringsskjemaet som følger med i Avara Moist
pakken for å skrive ned eksakt plassering av den enkelte
fuktsensor sammen med dennes unike ID (fire
siffer/bokstaver som står på sensoren).
– Noter f. eks. slik: «Bakre vindu, venstre side, fremre
nedkant».
– Denne informasjonen skal du senere legge inn på kundens
side hos www.avara.no

• Du skal også registrere modem nummer på www.avara.no
sammen med kundeinformasjon. Se vedlagt
monteringsskjema for den informasjonen som kreves.
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Kan Avara Moist erstatte årlig fuktkontroll?
Fuktgaranti fra produsenter
• Produsentene stiller ikke spesifikke krav til hvordan fuktkontroll
skal utføres
• Noen produsenter stiller krav til bruk av f. eks. tetningsmasse som
må opprettholdes også ved bruk av Avara Moist
• Avara mener at en fuktrapport fra Avara Moist skal kunne
benyttes som grunnlag for å utstede fuktkontroll sertifikat
• Kontroll skal fremdeles gjennomføres av forhandler, men vil kunne
bli enklere, raskere og mer nøyaktig – en fordel for både
forhandler og kunde
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Tryg Forsikring godkjenner Avara Moist!

Fra dekningsoversikt – bobil- og campingvognforsikring:

Tryg Forsikring godkjenner -lsendt årlig fuktrapport fra Avara Moist
som erstatning for tradisjonelt u4ørt fuktkontroll!
(...og gir 10% raba- på forsikringen!)
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Installasjon av alle alarmer

Rudy

Bengt

Petter
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Enkel installasjon av alarmkomponenter

Hovedenhet
• Festes med dobbeltsidig tape
(påmontert fra fabrikk)
• Monteres over hoveddør da den
inngår i det «smarte» samarbeidet
mellom detektorer (smart Nattalarm)
• Batteriene holder i anslagsvis 5 år
• 3 stk. vanlige AA batterier er enkle å
bytte
• Avtagbar fra brakett ved servicebehov
Innbruddsdetektor
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Enkel installasjon
Utvendig bevegelsesdetektor med
lys
•
•
•
•
•

Innbruddsdetektor

Festes raskt og enkelt med dobbeltsidig tape
Monteres
nær
hoveddør
Utvendig
detektor
En på hver side av bobilen/campingvognen
Batteriene holder i anslagsvis 5 år
6 stk. vanlige AA batterier som er enkle å bytte

Husk at alle detektorer som festes med
dobbeltsidig tape må ha rengjort underlag!
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Enkel installasjon
Innbruddsdetektor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festes med dobbeltsidig tape
Spesielt enkelt å montere på halvintegrerte biler
Skal alltid monteres en detektor i trappetrinn for
Utvendig detektor
bodelsdør (inngår i «Smart Nattalarm»)
Monteres i trappetrinn eller på innsiden av luker
Benytter infrarød detektorteknologi
Monter en detektor for hver dør
Batteriene holder anslagsvis 5 år
3 stk. vanlige AA batterier er lett å bytte
Linsen skal «se» den som åpner døra, ikke de som er
Innbruddsdetektor
inne
Grått deksel er tilvalg, standard er hvit
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Enkel installasjon
Innbruddsdetektor
•

•

Monter alltid en detektor i
døråpningen ved bodelsdøren slik
at den automatiske avstengningen
av nattalarm skal fungere

Utvendig detektor

Bruk rensestoﬀ før montering av
detektorer med dobbeltsidig tape.
Gjerne Dekalin Dekaclean Ultra,
men da må det brukes rikelig med
middel, ikke
bare fukte kluten,
Innbruddsdetektor
ellers virker dette dårlig
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Enkel installasjon
Propandetektor
•

Festes med dobbeltsidig tape

•

Monteres 10-20 cm. over gulvet

•

Kobles direkte til 12 V bodelsbatteri og/eller egen
batteriboks (bruk 2 A sikring ved direktekobling til
batteri)

•

Forblir ALLTID påslått etter montering

•

Bruker så lite strøm at den kan stå tilkoblet
bestandig. Går i sparemodus hvis batteriet ikke har
hatt lading på tre døgn
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Enkel installasjon
Modem
•
•
•

•
•
•

Festes med dobbeltsidig tape
Kobles direkte til 12 V bodelsbatteri og/eller
egen batteriboks (bruk 2 A sikring ved
direktekobling til batteri)
Bruker så lite strøm at den kan stå tilkoblet
bestandig. Går i sparemodus hvis batteriet
ikke har hatt lading på tre døgn. Vekkes
umiddelbart ved alarm
Forblir ALLTID påslått etter montering
Kan monteres inne i skap eller sittekasse nær
batteriet Innbruddsdetektor
NB! Sjekk GPS forhold etter montering!
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Avara online Portal
Funksjoner
• Fjernstyring av alarm
• Alarmvarsel
• GPS sporing
• Inneklima
• Fuktalarm
• Fuktmålerapporter
• Fukthistorikk
• Servicehistorikk
• Forhandlerportal
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Tilgang til Avara Portal og kunderegistrering
• Tilgang til www.avara.no
– Ta kontakt med post@avara.no før din første
installasjon slik at du får tildelt brukernavn og
passord til Avara sin forhandlerportal
– Når du har montert alarmen legger du inn all
informasjon om installasjonen og kunden her.

• For sikkerhets skyld - legg en kopi av
installasjonsskjemaet i kundens
bobil/campingvogn
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Ta kontakt med post@avara.no om du har
spørsmål

Meld dere på vårt nyhetsbrev på www.avara.no
www.avara.no

