
A CENTRAL AUTÔNOMA MAIS PODEROSA 
DO MERCADO

Maior tranquilidade em locais sem eletricidade
ou com comunicação limitada

Professional Smart Alarm



GAMA DE PRODUTOS

VESTA-068N (VESTA-068N)
Sistema de alarme celular alimentado por 

bateria com comunicação 4G

O painel alimentado por bateria 100% autônomo grau 2 VESTA, 
é o grande lançamento da revolucionária marca de intrusão, 
projetada para aplicações sem conexão elétrica ou roteador de 
acesso à Internet.

Painel 
totalmente autónomo 

Plug & Play sem a 
necessidade de uma 

conexão Ethernet

Possibilidade de 
alimentação por

fonte DC

Consumo de bateria 
muito baixo

Duração de 1 ano 
com baterias tipo D 

integradas

Conexão 24/7, através do aplicativo 
e web SmartHomeSec, com bateria 

externa ou fonte de alimentação

Suporta antena externa tipo 
SMA, para cobertura 2G/3G/4G

Pode operar com baterias 
externas, para maior 

autonomia

Não requer placas
ou módulos adicionais



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

Acesso bidirecional a qualquer momento (com bateria ou fonte externa)

Notificações push de eventos e alarmes

Notificações de alarme com fotos 
 
Configuração conveniente e rápida (menos de 10 min.) Via aplicativo instalador

3 MODOS DE OPERAÇÃO

MODO 1:
ALIMENTADO POR BATERIA

MODO 2:
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA
BATERIA + BATERIA EXTERNA

MODO 3:
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
DA BATERIA + FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

• 12 meses de duração
• App para usuários e 

instaladores
• Controle remoto completo 

em caso de alarme

• + 16 meses com bateria externa 
e acesso 24/7 à central por 
nuvem e CRA

• + 12 meses de operação com 
baterias em caso de exaustão de 
batería externa 

• App para usuários e instaladores
• Sem configurações ou placas

• Função completa
• App para usuários e 

instaladores
• Acesso 24 horas por dia, 7 

dias por semana à nuvem 
central e ARC

• Sem configurações ou 
placas



CASOS DE APLICAÇÃO

CASAS DE CAMPO

IATES

ANDAIME

AUTOCARAVANAS

SEGUNDA RESIDÊNCIA

 APARTAMENTOS VAGOS

CARACTERÍSTICAS EM RELAÇÃO A OUTRAS MARCAS

Comunicação SIM GPRS/3G/4G GPRS GPRS

Antena GPRS/LTE externa

Sirene incorporada 

Vida útil da bateria externa: 
6000W

16 meses 12 meses
Prometido: 14 meses Duração 

real: 6~7 meses 

Aviso de bateria fraca/sem 
bateria 

Bateria de reserva no caso 
perda de bateria externa 

12 meses 12 meses 9 ~ 12 horas

Entrada de energia 
Flexibilidade máxima: 

5,5-12v DC 
9-12v DC Módulo adaptador: 6 - 12v



www.bydemes.comvestasecurity.eu

PLATAFORMA DE GESTÃO DO 
SIM CARD simalarm.eu

SIM ALARM é a plataforma mais simples e intuitiva do mercado, que permite gerenciar
o registro e a recorrência de seus cartões para seus dispositivos de segurança e CFTV.
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