
HET KRACHTIGE AUTONOME SYSTEEM 
OP DE MARKT

Veiligheid op plaatsen zonder elektriciteit of met beperkte 
communicatiemogelijkheden

Professional Smart Alarm



PRODUCTOVERZICHT

VESTA-068N (VESTA-68N)
Battery-powered cellular alarm system

with 4G communication

Het VESTA klasse 2 batterij gevoed wat een 100% op zichzelf 
staand paneel is is de grote lancering van het revolutionaire 
inbraakmerk speciaal ontworpen voor toepassingen zonder 
aanwezige spanning of internet.

Volledig autonome
centrale

Plug & Play zonder dat er 
een Ethernet verbinding 

nodig is

Kan gevoed worden
door DC bron

Zeer lage 
batterij consumptie

Levensduur van één 
jaar met ingebouwde 

D-type batterijen

Remote connection 24/7 through 
app and web SmartHomeSec, with 
external battery or power supply 

Ondersteunt SMA type 
externe antenne, voor 

2G/3G/4G dekking

Werkt met externe
batterijen, voor 
meerautonomie

Vereist geen extra printen of 
modules



OP AFSTAND UW VEILIGHEIDSSYSTEEM BEDIENEN
met de gratis SmartHomeSec app voor gebruikers en installateurs

Twee weg toegang op elk moment (met externe accu of bron)

Push berichten bij storingen en alarmmeldingen

Alarmnotificatie met foto’s 
 
Snelle en eenvoudige installatie (ongeveer 10 min.) Via installer app

3 OPERATING MODES

VARIANT 1:
OP BATTERIJEN

VARIANT 2:
OP BATTERIJEN +
EXTERNE ACCU

VARIANT 3:
OP BATTERIJEN + VOEDING

• 12 maanden levensduur
• App voor eindgebruikers en 

installateurs
• Volledig op afstand 

bedienbaar in geval van 
alarm

• + 16 maanden met externe accu 
en 24/7 toegang tot de centrale 
via cloud en meldkamer

• + 12 maanden of werkt met 
batterijen in geval van lege 
externe accu

• App voor eindgebruikers en 
installateurs

• Geen configuratie en geen 
modules

• Volledige functie
• App voor eindgebruikers en 

installateurs
• 24/7 tot de centrale, cloud 

en meldkamer
• Geen configuratie en geen 

modules



TOEPASSINGSGEBIEDEN

LANDHUIZEN

BOTEN

STEIGERS EN BOUWPLAATSEN

CAMPERS

TWEEDE HUIZEN

LEEGSTAANDE LOCATIES

EIGENSCHAPPEN VERGELEKEN MET ANDERE MERKEN

SIM communicatie GPRS/3G/4G GPRS GPRS

Externe GPRS/LTE antenne

ingebouwde sirene

Levensduur externe batterij: 
6000W

16 maanden 12 maanden

Toegezegd: 14 maanden

Daadwerkelijke levensduur: 

6~7 maanden

Waarschuwing bij lege/geen 
batterij

Backup batterij in geval van
externe batterijverlies

12 maanden 12 maanden 9 ~ 12 uur

Gereed voor stroominvoer
Maximale flexibiliteit: 

5.5-12v DC
9-12v DC Adapter module: 6 - 12v



www.bydemes.comvestasecurity.eu

SIM CARD MANAGEMENT
PLATFORM simalarm.eu

SIM ALARM is het meest eenvoudige en intuïtieve platform op de markt, waarmee u de registratie 
en herhaling van uw kaarten voor uw beveiligings- en CCTV-apparaten kunt beheren.
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