
Maior tranquilidade em locais sem eletricidade
ou com comunicação limitada

O PAINEL AUTÔNOMO MAIS PODEROSO 
DO MERCADO

Professional Smart Alarm



GAMA DE PRODUTOS

VESTA-067 (BOGP-3-2G)
Sistema de alarme celular alimentado por 

bateria com comunicação 2G

VESTA-068 (BOGP-3-4G)
Sistema de alarme celular alimentado por 

bateria com comunicação 4G

O painel alimentado por bateria 100% autônomo grau 2 
VESTA by Climax, é o grande lançamento da revolucionária marca 
de intrusão, projetada para aplicações sem conexão elétrica ou 
roteador de acesso à Internet.

Não requer alimentação externa ou conexão à 
internet via roteador

Flexibilidade de comunicação 2G e 4G LTE, 
permitindo comunicações contínuas em locais 
remotos 
 
Vida útil da bateria de 1 ano e 2 meses, com 
transmissões de teste a cada 6 horas

Até 50 zonas de rádio com alcance entre o 
dispositivo e o painel de controle de até 2 km

Compatibilidade com o grande catálogo de mais 
de 50 dispositivos F1: teclados, sirenes, sensores 
de fumaça, detectores PIR, PIRCAMS, sensores 
de temperatura, contatos de porta, detectores de 
perímetro, sensores de vibração, etc.

Suporta PIRCAMS internos e externos, permitindo 
que usuários e estações de monitoramento 
verifiquem visualmente o alarme

Suporta detectores de fumaça e sensores de 
água, para proteção contra danos de incêndio e 
vazamentos de água 24 horas por dia 

 
Admite sensores de temperatura para proteção 
contra altas e / ou baixas temperaturas com 
possibilidade de ajuste de faixas

Permite a configuração total do teclado e tela LCD 
incorporados no painel de controle

Programação automática de arme / desarme por 
calendário

Sirene 100dB embutida para emitir um aviso 
imediato, com a possibilidade de adicionar sirenes 
F1 internas e externas

Extremo conforto e flexibilidade nos métodos de 
comunicação de eventos e fotos para CRA (MANITOU, 
MANITOU criptografado, CID, SIA)

Possibilidade de acesso remoto ao CRA para testes 
trimestrais usando um comando WAKE UP

Certificado de Grado 2 
 



CONTROLE REMOTO DO SEU SISTEMA DE SEGURANÇA
Com o aplicativo SmartHomeSec gratuito, para usuários e instaladores

Notificações push de eventos e alarmes

Notificações de alarme com fotos 
 
Configuração conveniente e rápida (menos de 10 min.) Via aplicativo instalador

CASOS DE APLICAÇÃO

CASAS DE CAMPO

IATES

ANDAIME

AUTOCARAVANAS

SEGUNDA RESIDÊNCIA

 APARTAMENTOS VAGOS



www.bydemes.comvestasecurity.eu

by

PLATAFORMA DE GESTÃO DO 
SIM CARD simalarm.eu

SIM ALARM é a plataforma mais simples e intuitiva do mercado, que permite gerenciar
o registro e a recorrência de seus cartões para seus dispositivos de segurança e CFTV.


