
A CENTRAL HÍBRIDA MAIS COMPLETA 
DO MERCADO

Maior versatilidade para 
aplicativos de alto risco de roubo 

Professional Smart Alarm



GAMA DE PRODUTOS

VESTA-111 (HYBRID-2G)
Painel de controle híbrido com até 320 

zonas com conectividade 2G.
Comunicações IP (Ethernet).

VESTA-112 (HYBRID-4G)
Painel de controle híbrido com até 320

zonas com conectividade 4G.
Comunicações IP (Ethernet).

VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL)
Painel de controle híbrido com até 320

zonas com conectividade 4G.
Comunicações IP (Ethernet) e WiFi.

A central de controle híbrida VESTA by Climax grau 3 é o 
grande lançamento da revolucionária marca de intrusão, com 
funções de automação avançadas e ideal para grandes empresas 
ou instalações industriais que necessitem de alta proteção e 
segurança.

Ele permite ter zonas com fio e zonas de rádio F1 
(320 no total)

Funções avançadas de automação
e gerenciamento 
 
Últimas tecnologias de comunicação: módulo IP 
integrado, além de 2G / 4G LTE e / ou WiFi

Incorpora receptor de rádio F1 868Mhz

Programação total em menos de 10 minutos da 
web e do aplicativo SmartHomeSec

Flexibilidade de cabeamento e seleção de valores 
de resistência para cada zona

Integração com câmeras IP DAHUA 
 
Compatibilidade com +40 dispositivos Z-wave Plus 
e Zigbee para controle automático de sua instalação 
e integração com outros fabricantes

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

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

Programação de até 100 regras automáticas (rega 
automática, simulação de presença, controle de 
qualquer dispositivo por calendários, auto-armado, 
etc.)

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

Certificado de grau 3 
 



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

Notificações de alarme instantâneas
com fotos

Solicitação de imagens para detectores PIRCAM 
 
Verificando os eventos do painel

Sistema de geolocalização Geofense, para marcar 
o alcance de detecção (100 m e superior) e realizar 
ações ou criar lembretes 

Monitoramento em tempo real de câmeras DAHUA 
por P2P

Controle do sistema de automação residencial, 
com criação de cenários e regras

Seção do instalador, para configuração completa 
do sistema e gerenciamento do painel 

CASOS DE APLICAÇÃO 

INDÚSTRIA

POSTO DE GASOLINA

BANCÁRIO

JOALHEIROS

SALAS DE JOGOS

MUSEUS



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 cadastro
e a recorrência de seus cartões para seus dispositivos de segurança e CCTV.
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