
OPLOSSINGEN VOOR

VERVOER EN HANDEL

PROBLEEM

Elk jaar bedragen de vrachtverliezen 

op de wegen  al miljarden euro’s aan
diefstal, brand, vrachtschade door 
temperatuurschommelingen, enz.

OPLOSSING

Het  VESTA by Climax-systeem biedt een 
ideale oplossing om uw lading en apparatuur 
te beschermen  door IoT-functies toe te 

voegen  aan transportvoertuigen, zelfss
met speciale behoeften (koeltransporrt,, 
internationale routes, enz.)



BASIS     COMPLEET  PRO

VESTA-047 – Centrale

VESTA-023 – Multi detector

VESTA-060 – Tril detector

VESTA-014 – Afstandsbediening

VESTA-107 – Buiten sirene

VESTA-019 – Magneet contact

VESTA-028 – Rook activerings uitgangmodule

PROT-38 – Rookunit

PROT-39 – Montagesteun rookunit

CSL-SIM – Global Roaming Sim Kaart

1. KIT PRO: PROACTIVE BESCHERMING
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2. VOORDELEN VAN HET VESTA SMART TRANSPORT SYSTEEM

• Eenvoudige installatie: Confi guratie binnen 10 minuten, zonder dat er bekabeling 

tussen de cabine en de trailer nodig zijn.

• Batterijen hebben een levensduur van 4 jaar.

• VZeer laag stroomverbruik  van de centrale (0.3Ah).

• Grote autonomie  dankzij het lage verbruik, bij gebruik in een voertuig zonder accu 

te laden van  ongeveer 27 dagen.

• Inbraakbeveiligingssysteem met onmiddellijk meldingen in geval van alarm voor 

extra veiligheid.

• Real-time informatie. Directe meldingen en statussen voor totale controle: alarm 

voor detectie van beweging, temperatuur, rook, etc.

• Makkelijk te gebruiken. In- en uitschakelen met een afstandsbediening en/of de 

SmartHomeSec-app.

• Voorkom diefstal. Bewegingsdetectie in de trailer.

• Voorkom brand. Rookdetectie met onmiddellijke melding aan de gebruiker om 

mogelijke branden te voorkomen.

• Voorkom schade aan lading. Meldingen in geval van temperatuurverandering met 

het opstellen van scenarios (bijv. Als de binnenkant van de vrachtoplegger boven 

de 20 ° C komt, meldt het systeem dit onmiddellijk) om de controle en kwaliteit te 

behouden.

• Eenvoudig aansluiten. Voeding van het hoofdpaneel op 12V (met de mogelijkheid 

om rechtstreeks van de 12V-uitgang te voeden).

• Beheer van meerdere voertuigen door dezelfde gebruiker (dezelfde app-

gebruiker en afstandsbediening).

• Zonder datalimieten of landsgrenzen. . Met de CSL-SIM wereld roamingkaart 

blijft het paneel verbonden op alle routes en in alle landen, dankzij de multi-operator 

M2M-technologie.



www.bydemes.com

Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie of prijzen.

CAMPERS CARAVANS TRANSPORT BEDRIJVEN
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3. TOEPASSINGEN


