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De nieuwe beveiligingsdimensie:

 Uw systeem informeert u op het bediendeel over 
  iedere gebeurtenis: inbraakpoging, deuren/raam open, 
  centrale ingeschakeld, detectie van brand, enz.

  Alarmmeldingen ontvangen via spraak, SMS, e-mail en/of
  meldkamer (indringeralarm,  systeemstatusverandering)

  Controle, sturingen en systeembeheer op afstand via IP, 
   uw huis is altijd bij de hand (zelfs in het buitenland)

 Combineert de functie van videosurveillance
  en domotica in één uniek apparaat

  Compatibel met iedere smartphone, tablet of PC

INTERACTIEVE BEDIENING VIA WEB
  Monitoren van uw systeem

 Live beeldweergave van uw camera

   Aanwezigheid simulatie (lichten, audio, enz.)

  Activeren van domotica in huis
(verwarming, verlichting, enz.)

  Waarschuwingen ontvangen via spraak, SMS en e-mail
(inbraakalarm, in- en uitschakelen van het systeem, enz.)

  Meervoudige communicatie tegelijk: spraak, SMS, e-mail en
professionele protocollen

DOMOTICA EN INTERACTIE
  Compatibel met installatiebus protocol KNX

  Automatiseren van scenario’s op basis van gebeurtenis: 
specifi eke mededeling bij thuiskomst, activering van verwarming
als temperatuur laag is, activering van buitenverlichting,
automatische sluiten van rolluiken bij inschakelen van het alarm.

  Extern beheer van uw apparaten via webserver, SMS of stem oproep: 
verlichting, rolluiken, verwarming, automatische poorten, enz.

  Snel overzicht van de stand van verschillende apparaten:
uit of aan, defect, enz.

VIDEOBEWAKING 
 Live weergave op elk gewenst moment

 Verbinding maken via Smartphones, tabletten en PC’s (internet)

 Onbeperkte verbinding met de camera 

 Onbeperkt aantal interne en externe IP-camera’s via ONVIF 
 (elk merk en model)

 Mogelijkheid van opname rechtstreeks naar SD-kaart

INBRAAKBEVEILIGING 
  Systeemstatus raadplegen en gebeurtenislogboek

  Inschakelen en uitschakelen op afstand

  Bewaking in en rond het pand

  Versturen van alarmen en gebeurtenissen door middel van spraak,
SMS en e-mail naar smartphones, tabletten, PC’s en meldkamer

  Detectiemelders tijdelijk buiten werking zetten

  In- en uitschakelen van een gedeelte (partitie) 

  Realtime logboek


