
vestasecurity.eu

bydemes.com

SOLUÇÃO PARA ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO
Proteja os seus múltiplos espaços 
de armazenamento contra roubo



PROTECÇÃO DE 
VÁRIOS ESPAÇOS DE 
ARMAZENAMENTO 
COM UM ÚNICO 
PAINEL

VESTA tem uma solução fácil e escalável para 

espaços de armazenamento, que permite a 

protecção e gestão de até 50 por painel, todos 

eles configuráveis através das regras avançadas 

do painel VESTA. O sistema permite o armado 

automático, restrição do desarmado, protecção de 

áreas comuns, bem como a captura automática de 

imagens por câmaras de vigilância.

Proteja até 50 espaços 
de armazenamento 
por painel

Protecção com 
verificação vídeo

Controlo de Acesso
Automatização e 
segurança integradas

Controlo e 
monitorização à 
distância

Tecnologia F1 exclusiva 
para uma maior 
estabilidade

Via rádio com um 
alcance de até 2 km

Certificação EN50131 
Grau 2 e Grau 3

Programação média de 
apenas 10 minutos



SEGURANÇA 

• Protecção de até 50 armazéns através de contactos de portas, detectores de movimento e/

ou sensores de vibração

• Controlo do desarmado de cada armazém através de um teclado/leitor de cartões geral ou 

vários teclados

• Armado automático: Se a porta permanecer fechada durante um certo período de tempo, o 

sistema arma automaticamente

• Autorização e restrição do desarmamento por horários

• Protecção das áreas comuns (entrada e corredores com acesso às portas dos armazéns)

• Câmaras de verificação de vídeo em corredores para captura automática em caso de 

alarme, com possibilidade de desenho de regras analíticas

CONTROLO E 
MONITORIZAÇÃO À 
DISTÂNCIA

• Autorização de novos utilizadores

• Bloqueio de utilizadores

• Restrições de tempo

• Controlo da luz

• Video verificação dos corredores

• Estado das portas dos armazéns



CONTROLO DE 
ACESSO

Podemos controlar a porta principal de acesso aos armazéns 

com a fechadura DANALOCK integrada com o painel VESTA: 

• Abertura apenas a subscritores autorizados (código ou 

etiqueta)

• Controlo por horários

• Bloqueio nocturno automático

AUTOMAÇÃO

• Eficiência energética: Podemos controlar a alimentação 

de energia de cada espaço de armazenamento e monitorizar 

a energia consumida através de módulos Z-Wave específicos

• Activação automática se o utilizador tiver desarmado o seu 

espaço de armazenamento

• Desactivação automática ao armar o espaço de 

armazenamento

• Controlo de potência: Se um valor de consumo de energia 

pré-definido for excedido, é enviada uma notificação ao 

gestor e/ou o relé é desligado devido ao consumo excessivo

• Controlo das luzes do corredor por movimento: Com 

os mesmos detectores utilizados para a protecção do 

corredor, as luzes do corredor podem ser activadas, de 

modo a ter um sistema de iluminação eficiente



DETECTORES CÂMARAS IP

AUTOMAÇÃO V-MAX BUS

O RÁDIO ALARME MAIS 
INOVADOR

A CENTRAL HÍBRIDA MAIS 
COMPLETA

O sistema de rádio 

alarme VESTA 

adapta-se às suas 

necessidades de uma 

forma muito completa. 

É totalmente flexível 

graças às tecnologias 

de comunicação Ethernet, 4G/3G/GPRS, WiFi 

e LoRaWAN.

O painel de controlo 

híbrido de grau 3 do 

VESTA é ideal para 

grandes empresas ou 

instalações industriais 

que exijam alta 

protecção. Permite 

zonas com e sem fios 

e conexão a CRA via IP e GPRS.
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Entre os mais de 

50 dispositivos que 

compõem o sistema 

estão os detectores, 

que oferecem uma 

solução abrangente para um elevado nível 

de segurança. Detectores PIR, contactos 

magnéticos, detectores com verificação vídeo, 

sensores de vibração, etc.

O sistema dispõe de 

regras automáticas 

que permitem uma 

integração total entre 

automação e segurança, oferecendo assim total 

flexibilidade de controlo graças às mais de 3500 

combinações de regras que o sistema permite.

O painel de 

controlo híbrido 

VESTA Grau 3 

permite a adição 

de elementos 

BUS utilizando 

tecnologia V-MAX BUS para 

simplificar a cablagem e maximizar a 

segurança e versatilidade de instalação.

O VESTA permite 

que até 6 câmaras 

IP sejam facilmente 

adicionadas ao 

sistema. 1080P vigilância vídeo exterior com 

quatro modos de visão nocturna e detecção 

de pessoas, permitindo-lhe monitorizar o que 

importa sem receber falsos alarmes incómodos.
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Controlo remoto dos seus sistemas 
de segurança e domótica

Aplicação

Inúmeras funções num único aplicativo 
Com o aplicativo SmartHomeSec da VESTA poderá 
controlar e fazer a gestão remotamente tanto do 
seu sistema de segurança e CCTV como dos 
dispositivos inteligentes da sua casa ou empresa. 

Também disponível seção de instalador 
para configuração e gestao avançada do 
sistema do celular!

 

• Recepção e verificação dos 
eventos do painel

• Notificações de alarme 
instantáneos com imagens

• Solicitação de imagem para 
detectores PIRCAM

• Armado do painel remotamente
• Adição de câmaras DAHUA, 

digitalizando o código QR e 
monitorando em tempo real por 
P2P

• Botão SOS com reporte da 
geolocalização do usuário

• Acesso do usuário mediante 
biometria (digital e ID facial)

SISTEMA DE SEGURANÇA 
E VIDEOVIGILÂNCIA

• Controlo de dispositivos 
inteligentes

• Criação de cenários: acender a 
luz do corredor do aquecimento 
ao entrar em casa ou desarmar, 
etc.

• Criação de regras: auto armado 
do sistema, apagado automático 
e luzes, auto regulação do nível 
de luz, simular a presença, etc.

• Regras avançadas: regras de 
activação automática para 
relacionar todos os dispositivos 
do ecosistema

SISTEMA DE DOMÓTICA 
E AUTOMATIZAÇÃO

• Sistema de geolocalização 
Geofence, para marcar a faixa 
de detecção (>100m) e realizar 
ações (como armar/ desarmar) 
ou criar recordatórios (ligar ou 
desligar aquecimento, luzes em 
uma sala, dispositivos, etc.).

• Integração com Alexa e Google 
Home, para controlo por voz

• Adição de usuários e 
gerenciamento de privilégios

• Gestão de varios paineis com o 
mesmo usuário

• Aplicativo gratuito e disponível 
para iOS e Android

SISTEMA TUDO EM UM


