
TEMPERATURE CONTROL 
SOLUTIONS

UITDAGING

Temperatuurregeling is essentieel voor
het behoud van voedsel en medicijnen, 
maar ook voor bijvoorbeeld serverruimtes 
en operatiekamers. Echter niet alle 
temperatuurmeet- en controleapparaten 
hebben een hoge precisie en 
beschikken niet over de meest 
geavanceerde technologieën. Hierdoor 
kunnen er eenvoudig menselijke fouten 
ontstaan. Dit leidt vaak tot tijdverlies van 
het personeel omdat zij handmatig de 
situatie moeten herstellen.

OPLOSSING

By Demes introduceert nieuwe 
oplossingen van VESTA op het gebied van 
temperatuurmetingen en controles. Onze 
oplossingen beschikken over de nieuwste 
technologieën en hebben een bereik van 
-20 ° C tot + 50 ° C. Onze apparatuur kan 
zowel binnen als buiten worden toegepast 
en heeft een betrouwbaarheid van max. 
± 1ºC.



SYSTEM OPERATION

Temperatuur bewaking in een koelcel

Zodra u de temperatuurrange heeft ingesteld, kan uw 

VESTA systeem een alarmmelding afgeven wanneer de 

temperatuur buiten het ingestelde bereik komt (bijv.  Min: 

-8 ° C / Max: 1 ° C ).

Daarnaast kunt u met uw panel ook externe apparaten 

inschakelen middels een contactrelais. Bijvoorbeeld uw 

noodgenerator wanneer de stroom uitvalt.

Het VESTA temperatuurregelsysteem 
beschermt gevoelige producten in 
koelcellen, diepvriezers of magazijnen. 

Zo kunt u mogelijke schade voorkomen 
dankzij het geavanceerde systeem dat 
is gekoppeld aan het bedieningspaneel. 
Hiermee heeft realtime rapportages, alarm 
bij afwijkende temperaturen. Het paneel 
bewaart de gegevens 14 dagen zodat u 
altijd rapportages kunt genereren. 

Sensor + Temperature probe

Veilige temperatuurbereik van uw 
producten

Wanneer de temperatuur    <-8°C  of  >1°C  

1 Het VESTA alarmsysteem zal gelijk een melding geven via 

de SmartHomeSec app. 

 1. VESTA OPLOSSING

VESTA-248 



VESTA-248 

TEMPERATUURBEWAKING

VOORBEELD  1: Normale temperatuur (binnen het vastgestelde bereik)

VOORBEELD 2: Afwijkende temperatuur

RF range up to 2 Km

RF range up to 2 Km

HIGH TEMPERATURE ALARM!

Voorbeeld
Ingestelde temperatuurrange

Ingestelde
Ingestelde temperatuurrange

Historie in de app of via website

Historie in de app of via website

SmartHomeSec App

SmartHomeSec AppALARM!

VESTA-248 

Sensor + Temperature 
Probe

Sensor + Temperature 
Probe

Main panel

Main panel

5°C

-8°C
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VESTA-046N/047N 

VESTA-046N/047N 



 2. AUTOMATISCHE REGELS CONFIGUREREN

Regels activeren  
Eenvoudig regels instellen via de  
SmartHomeSec App of via de SmartHomeSec 
website. 

SmartHomeSec AppSmartHomeSec Web

Voorbeeld 
Ingestelde 
temperatuurlimiet

Wanneer de limiet wordt overschreden 
geeft het systeem een alarm

1. Selecteer de maximale temperatuur 
2. Selecteer die actie “Activateer hoge 

temperatuur  alarm”
3. Save configuration

Automatische regels configureren
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Alarmpaneel

RF range up to 2 Km
Sensor + Temperature 

Probe

VESTA-157 
Sensor + Temperature 

Probe

RELATED DEVICES

Ideaal voor toepassingen 
met lage temperaturen en 
hoge luchtvochtigheid.

Compact design
(Ø40  x  14mm), -10°C  ~ +
45°C bereik voor binnen 
gebruik. 

VESTA-248 

VESTA-046N/047N 



 3. VOORDELEN VAN HET VESTA SYSTEEM 

 4. TOEPASSINGSGEBIEDEN 

BENEFITS
• Eenvoudige installatie  systeem werkt binnen 10 minuten

• Volledig draadloos

• Hoge precisie (± 1 ° C) en betrouwbaarheid  van de meetapparatuur

• Directe alarmmeldingen via de SmartHomeSec APP of GSM spraakbericht 

• Temperatuur bereik van -20°C a +50ºC

• Dagelijkse temperatuurregeling en registratie

KOELCELLEN
TEMPERATUUR 

GECONTROLEERDE 
MAGAZIJNEN

SERVERRUIMTES



www.bydemes.com

Contact our sales department for more information and to inquire about discounts.
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