
MAAK JE HUIS VEILIG EN  INTELLIGENT 

Betreed het VESTA universum

Professional Smart Alarm



VESTA heeft een zeer complete reeks componenten zoals draadloze detectoren 
met dual technology, gordijn detectie voor binnen en buiten, PIRCAM voor video 
verificatie via o.a.meldkamers, verschillende bedienpanelen en paniekknoppen 
voor noodgevallen.

Draadloze componenten met 
een bereik tot wel 2 km

Programmeertijd van 
10 minuten voor 

kostenbesparing in 
installatietijd

Exclusieve F1 technology, 
voor meer stabiliteit

2 partities en 2 
inschakelmogelijkheden 

per partitie: TOTAAL EN 
THUIS

Grade 2 certificering

Integratie met de beste 
fabrikanten van domotica 

en IoT-apparaten via 
Z-Wave en ZigBee 

protocollen.

Netwerk, 2G of 4G connectie en 
Wi-Fi mogelijkheid

Integratie met Alexa of Google 
Home, voor inschakelen 

via spraakopdracht en voor 
het bedienen van domotica 

apparatuur

Meer comfort en bedieningsgemakdankzij onderstaande kenmerken

Met in totaal 160 draadloze zones bieden VESTA panelen een hoog beveiligingsniviveau en vullen 
ze veel tekortkomingen van hun concurrenten aan. Het paneel zelf heeft een interne sirene en 
beschikt over de nieuwste communicatietechnologieën.
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Met de SmartHomeSec app voor gebruiker en installateur

Talrijke functies in één applicatie Talrijke functies in één applicatie 

Er is ook een installatiegedeelte beschikbaar voor volledige systeemconfiguratie 
en paneelbeheer vanaf uw mobiele telefoon!

OP AFSTAND BESTUREN VAN UW ALARM EN 
HUISAUTOMATISERINGSSYSTEEMHUISAUTOMATISERINGSSYSTEEM

Met de VESTA SmartHomeSec applicatie, kunt u op afstand beveiligings- en videobewakingssystemen 
en slimme apparaten in uw huis, bedienen en beheren. 

• Ontvangst en verificatie van meldingen 
via paneel

• Directe alarmmeldingen Incl. 
afbeeldingen

• Verzoek van afbeeldingen vanuit 
PIRCAM detectoren

• Schakel het paneel in op afstand
• Integratie met DAHUA camera’s d.m.v. 

inscannen QR code via P2P

Beveiligingssysteem en video-
bewaking

• Controle van slimme devices
• Scenario’s creëren: zet het ganglicht of 

de verwarming aan bij het betreden van 
het huis of uitschakelen, enz.

• Creatie van regels: systeem zelf 
inschakelen, automatisch uitschakelen 
van lichten, zelfregulatie van lichtniveau, 
aanwezigheid simuleren, etc.

Domotica

• Geofence geolocatiesysteem om het 
detectiebereik (100 m en hoger) te 
markeren en acties te creëren (zoals 
in- of uitschakelen) of herinneringen te 
creëren (zoals het in- of uitschakelen van 
verwarming, halverlichting, apparaten, 
enz.).

• Integratie met Alexa en Google Home 
voor stem besturing.

• Gebruikers toevoegen en rechten 
beheren

• Beheer van verschillende centrales 
mogelijk door dezelfde gebruiker

• Gratis app verkrijgbaar voor iOS en 
Android

Alles in 1
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