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VESTA ALARM VOOR BOUWPLAATSEN
De standalone alarm oplossing  



Kit bestaat uit:

• 1x 4G compact batterijgevoede
centrale met 50 draadloze zones,
Grade 2

• 1x  afgesloten kast, halogeenvrij,
UV bestendig, IP65 en IK08
bescherming

• 1x 6V /1000Ah 6000W battery

Kit bestaat uit:

• 1x 4G compact batterijgevoede
centrale met 50 draadloze zones,
Grade 2

• 1x afgesloten kast, halogeenvrij,
UV bestendig, IP65 en IK08
bescherming

• 1x 7.5V /400Ah 3000W battery

Kit bestaat uit:

• 1x IP centrale + 4G met 320
draadloze zones, Grade 2

• 1x afgesloten kast, halogeenvrij,
UV bestendig, IP65 en IK08
bescherming

• 1x 6V /1000Ah 6000W battery

VESTA-326 KIT VESTA-329 KIT VESTA-328 KIT

ALARMKAST 
VOOR 
BOUWPLAATSEN 

VESTA VOOR BUITEN: WIJ 
VEREENVOUDIGEN UW 
INSTALLATIES MET ONS 
PLUG&PLAY SYSTEEM

VESTA VOOR BUITEN is een 100% standalone en op 

afstand bedienbare oplossing. Het is uitgerust met de 

nieuwste generatie VESTA centrales.

• 100% Cloud connectiviteit

• Volledige controle vanaf SmartPhone via App SmartHomeSec

• Mogelijkheid tot zelfbeheer of aansluiting aan de meldkamerUL 94 HB
ontvlambaarheid

Bestand tegen temperaturen 
van -35 tot +65ºC

Beschermingsklasse
IK08

Halogeenvrij en UV 
bestendig

Dubbel slot 

IP65
beschermingsgraad

DE KRACHTIGSTE STANDALONE CENTRALE AANBEVOLEN KITS

HET MEEST INNOVATIEVE DRAADLOZE ALARM

De grade 2 VESTA batterij aangedreven  cen-

trale, 100% standalone, is ontworpen voor 

toepassingen waar geen spanning is of inter-

nettoegang via een router hebben, zoals  ge-

bouwen in aanbouw, boten, garageboxen...

De kast heeft een polyurethaanschuim behuizing die bestand 

is tegen weersinvloeden en veroudering, evenals een IP65 

beschermingsgraad. Daarom is hij geschikt voor buitengebruik.

The VESTA draadloze alarmsysteem is op een 

zeer complete manier perfect aangepast aan de be-

hoeften. Het biedt totale flexibiliteit dankzij Eth-

ernet, 4G/3G/GPRS, WiFi en LoRaWAN commu-

nicatietechnologieën.

Autononomie 
van 18+12 
maanden*

Autononomie 
van  9+12 
maanden*

Autononomie 
van 10 

maanden

*Zodra de batterij leeg is, zal de besturingseenheid tot 12 maanden in batterijmodus werken.
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Op afstand te bedienen van uw 
beveiligingssystemen en domotica

Applicatie

Veel functies in één app

Met de VESTA SmartHomeSec applicatie kunt u 

zowel uw beveiligings- en videobewakingssysteem 

als de slimme apparaten op uw bouwplaats of 

locatie op afstand bedienen en beheren.

Ook is het installatiegedeelte verkrijgbaar dat 
wordt gebruikt voor de configuratie en voor 
geavanceerd beheer van het systeem vanaf 
uw telefoon!

 

• Ontvangst en verificatie van 
gebeurtenissen

• Directe alarm notificaties met 
afbeeldingen

• Afbeelding wordt verzonden 
door PIRCAM detectoren

• Centrale op afstand 
inschakelen

• Integratie van DAHUA camera’s, 
door het scannen van QR code 
en real-time monitoren via P2P 
(alleen i.c.m. Vesta-047N

• SOS knop met geolocatierapport 

BEVEILIGINGSSYSTEEM 
EN CAMERA BEWAKING

• Smart device besturing
• Creëren van scenario’s: 

zet het licht in de gang of 
de verwarming aan bij het 
betreden van het huis of bij het 
uitschakelen, etc.

• Regels maken: automatisch 
inschakelen van het systeem, 
automatische verlichting uit, 
automatische regeling van het 
lichtniveau, simulatie , etc.

• Geavanceerde regels: 
automatische 
activeringsregels om alle 
devices in het ecosysteem te 
koppelen

DOMOTICA
SYSTEEM

• Geofence geolocatiesysteem, 
om het detectiebereik (>100m) 
en acties uit te voeren 
(zoals in-/uitschakelen) of 
maak herinneringen (zet de 
verwarming aan of uit, lichten in 
een kamer, devices, etc.).

• Integratie met Alexa en Google 
Home, voor spraakbesturing

• Gebruikers toevoegen en  
privileges beheren

• Beheer van meerdere centrales 
met dezelfde gebruiker

ALLES IN 
ËËN SYSTEEM


