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Sistema de última geração

Automação residencial e
sistema automatizado

Controle do APP e
SmartHomeSec web

Sistema mais completo e versátil

Controle de economia de energia

VESTA by Climax é a marca mais inovadora em termos 
de sistemas sem fios de segurança doméstica, alarmes 
médicos, sistemas de domótica e uma vasta gama de 
acessórios.

Possui os dispositivos mais avançados e elementos 
inovadores:

• Conexão Z-Wave, que permite conectar automação   
 residencial e elementos IOT
• Integração com os melhores fabricantes de automação   
 residencial e dispositivos IoT através dos protocolos   
Z-Wave e ZigBee
• Integração com Alexa ou Google Home, para armar   
 por voz, além de controlar dispositivos de automação   
 residencial

O aplicativo móvel ou web VESTA SmartHomeSec 
permite o controle e gerenciamento imediato e remoto 
do sistema de segurança e videovigilância, bem como 
de dispositivos domésticos inteligentes. A seção do 
instalador permite a configuração do sistema e também o 
seu gerenciamento.

Possui a mais completa gama de produtos, composta 
por mais de 50 dispositivos, oferecendo uma solução 
abrangente para um alto nível de segurança: 

• Via rádio com alcance de 2 km
• Tecnologia exclusiva da F1, para maior estabilidade
• Ethernet, conexão 2G ou 4G e possibilidade via Wi-Fi
• Programação média de 10 min, para minimizar os   

  custos de instalação

Permite a otimização dos recursos energéticos e maior 
eficiência da área protegida, graças à análise e controle 
imediato oferecido pelos diferentes dispositivos integrados.

POR QUE O SISTEMA VESTA BY CLIMAX É A
INTRUSÃO MAIS INOVADORA E DEFINITIVA? V1

Professional Smart Alarm
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Integração de câmera
com análise de vídeo

Compatível com plataforma
ALARM.COM inteligente

Sistemas de grau 2 e 3

Compatível com intercomunicadores 
de vídeo

Sistemas revolucionários adaptados 
às suas necessidades

Graças à possibilidade de adicionar facilmente até 6 
câmeras Dahua IP (Firmware 2019 em diante), agora 
é possível ver o que está acontecendo ao vivo, bem 
como receber uma sequência de vídeo de 15 segundos. 
durante um alarme.

Para oferecer uma solução pioneira em gestão de 
casa e negócios inteligente, a VESTA e a ALARM.
COM realizaram um desenvolvimento conjunto das duas 
plataformas, resultando num conjunto de ferramentas que 
permitem a otimização dos processos internos.

O rigoroso cumprimento dos requisitos legais e o elevado 
nível de segurança conferem ao VESTA by Climax System 
a certificação de Grau 2, médio risco. Por sua vez, a 
central Híbrida obtém a certificação Grau 3, essencial para 
espaços de alto risco.

Graças ao videoporteiro VESTA, não é mais necessária uma 
tela interna. Agora você pode ver e falar ao telefone com a 
pessoa que está ligando para o seu videofone, muito útil em 
caso de ausência. Também é possível receber um fluxo de 
vídeo de 15 segundos. quando o intercomunicador detecta 
uma presença indesejada graças ao PIR integrado.

As mais recentes inovações da VESTA são a integração com 
o smart lock da SALTO, que permite o controle remoto, 
assim como o Painel de Bateria, 100% autônomo, Grau 2, e 
o Painel Híbrido, de no mínimo 16 zonas cabeadas, de 3ª 
série.
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www.bydemes.comvestasecurity.eu


