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VESTA-013/105
Contato magnético 

branco/marrom

VESTA-031
Contato magnético 

embutido

VESTA-199
Contato magnético

VESTA-006
Contacto magnético 

de porta/janela

VESTA-154
Dupla tecnologia 
com Antimasking

VESTA-063
Dupla tecnología de 

cortina

VESTA-016
Dupla tecnología

VESTA-036
Detector PIR com 

Antimasking

VESTA-009N
Detector PIR 
antimascotes

VESTA-177
Detector PIR com 

ajuste remoto (APP)

VESTA-051
Detector PIR de 

cortina

VESTA-015
Detector PIR 

de teto

VESTA-221
Detector multifunción 

(PIR + óptico + térmico 
+ sirene + LED)

VESTA-024
Detector PIRCAM 

com antimascotes e 
dobleknock

VESTA-211
Detector PIRCAM 

com antimascotes e 
antimasking

VESTA-096
Detector PIRCAM 
com antimascotes

VESTA-245
Detector PIRCAM 

com antimascotes e 
antimasking

VESTA-210
Detector PIRCAM 
com Antimasking

luz
IR

Flash 
luz

blanca

VESTA-019
Contacto magnético 
com entrada externa

VESTA-127/128/129
Tampas waterproof 

marrom/cinza/branca

VESTA-249/264
Contacto magnético 
branco/marrom com 
dois terminaiss ext.

VESTA-085
Contato magnético de porta/janela

PARA
EXTERIORES

PARA
EXTERIORES

PARA
EXTERIORES

VESTA-005N
Sirene + campainha 

da porta

VESTA-037
Detector acústico de 

quebra de vidro

VESTA-204
Detector de 
monóxido

VESTA-205
Detector térmico + 
termovelocimétrico

VESTA-306
Detector óptico de 

fumo con auto 
calibración y sirena

VESTA-026
Sonda de inundação 

via rádio

VESTA-032
Detector de fumo + 

monóxido

VESTA-158
Detector de 

temperatura + sonda

VESTA-223
Detector de luz, 
temperatura e 

humidade

VESTA-034
Sensor de inclinação 

para garagem

VESTA-060N
Detector de choque, 
vibración, magnético, 

ajuste desde APP

VESTA-027
Conversor de 9 

zonas com fios a via 
rádio 

VESTA-224
Expansor de 8 zonas 

com fios

VESTA-219
Receptor híbrido para 

até 10 dispositivos 
via rádio F1

VESTA-130
Expansor de 12 
zonas com fios

VESTA-132
Expansor de 24 
zonas com fios

VESTA-108
Sirene de incêndio e 

roubo

VESTA-218
Sirene + luz de 

emergência + sensor 
de temp.

VESTA-265
Recarga de fumo de 

segurança

VESTA-156
Gerador de fumo de 

segurança

VESTA-107
Sirene IP65 de 

incêndio e roubo

VESTA-020/119
Sirene IP56 com piloto azul/laranja

VESTA-291
Câmara WiFi IP 2MP

VESTA-292
Câmara WiFi IP 2MP

VESTA-293
Câmara WiFi IP 2MP

PARA
INTERIORES

PARA
INTERIORESPARA

INTERIORES

DISPOSITIVOS DE 
DETECÇÃO

CONTATOS 
MAGNÉTICOS

VESTA-009
Detector PIR

VERIFICAÇÃO DE 
VÍDEO ALARME

DISSUASÃO
ACTIVA

DETECTORES 
ESPECIAIS

VESTA-113
Vía rádio e com cabos (320 

zonas), IP, 4G, WiFi, Z-Wave e 
Zigbee, Grado 3

VESTA-047N
Vía rádio (320 zonas), 

IP, 4G, Z-Wave, 
Grado 2

VESTA-068N
Vía rádio (50 zonas), 

3G/4G, Grado 2

VESTA-243
Vía rádio (160 

zonas), IP, Z-Wave

PANELES DE
SEGURIDAD

VESTA-029
Transmisor de 
emergências

VESTA-039
Pulsador de pânico 

IP66

VESTA-050
Pulsador de pânico 

com reconhecimento 
de voz

VESTA-038
Pulsador de pânico 

IP64

DISPOSITIVOS DE 
EMERGENCIAS

VESTA-237
Teclado numérico

VESTA-010
Teclado numérico

VESTA-125
Teclado LCD combo 

+ RFID + sirene

VESTA-012
Teclado numérico + 

RFID

VESTA-150
Teclado + RFID + 

sirene

VESTA-025
Teclado táctil + 

câmara + audio + 
domótica

DISPOSITIVOS DE 
CONTROL

VESTA-152
Pulsador de 

4 botões

VESTA-017/018
Pulsador de 4 
botões, cores 
branco/preto

VESTA-014
Pulsador de 

4 botões

VESTA-109
Campainha de vídeo 

com audio 
bidireccional

VESTA-033N
Leitor RFID de 

exterior com gestão 
remota

VESTA-209
Etiqueta TAG NFC 

pingente

VIDEOTIMBRE Y 
ACCESOS

DISPOSITIVOS DE 
AUTOMATIZACIÓN

VESTA-217
Repetidor via rádio 

VESTA-064
Dongle de 

conectividad WiFi 

VESTA-030
Extensor / repetidor 

via rádio 

VESTA-028
Módulo de 

entrada/saída  digital

VESTA-206
Controlador de relé 

para válvulas de gás, 
água, pulverizadores

VESTA-103
Controlo remoto de 
persianas, cortinas, 

toldos, etc.

VESTA-140N
Controlador de relé 
para válvulas gás, 

água, pulverizadores

VESTA-206N
Controlador de relé 

para válvulas de gás, 
água, pulverizadores

VESTA-222
Interruptor de plugue 

+ medidor de 
potência

VESTA-043N
Interruptor de 

cenário programável

VESTA-162
Interruptor de relé 
para eventos de 

domótica

VESTA-168
Interruptor de 

controlo de persianas 
motorizadas

VESTA-163
Interruptor de 

potência para luz e 
electrodomésticos

VESTA-053
Sensor de luz, temp. 

humidade para 
automatização

VESTA-116
Sensor de qualidade 
do ar (PM2.5+CO2),
temp. e humidade

VESTA-174
Interruptor de relé 
para eventos de 

domótica

VESTA-173
Lâmpada inteligente 

RGBW (vermelho, 
verde, azul e branco)

VESTA-184
Sensor de 

temperatura e 
humedade

VESTA-188
Controlador remoto 
IR universal para 5 

dispositivos

VESTA-239
Dongle de 

conectividad Z-Wave 
e ZigBee

MÓDULOS 
EXPANSORES

LORA DONGLE
Dongle de 

conectividad LoRa, 
de 10 a 20 km

INTEGRACIÓN CON 
TERCEROS
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Controlo remoto dos seus sistemas 
de segurança e domótica

Aplicación

Inúmeras funções num único aplicativo 

Com o aplicativo SmartHomeSec da VESTA poderá 

controlar e fazer a gestão remotamente tanto do 

seu sistema de segurança e CCTV como dos 

dispositivos inteligentes da sua casa ou empresa.

Também disponível seção de instalador 
para configuração e gestao avançada do 
sistema do celular!

 

• Recepção e verificação dos 
eventos do painel

• Notificações de alarme 
instantáneos com imagens

• Solicitação de imagem para 
detectores PIRCAM

• Armado do painel remotamente
• Adição de câmaras DAHUA, 

digitalizando o código QR e 
monitorando em tempo real por 
P2P

• Botão SOS com reporte da 
geolocalização do usuário

• Acesso do usuário mediante 
biometria (digital e ID facial)

SISTEMA DE SEGURANÇA 
E VIDEOVIGILÂNCIA

• Controlo de dispositivos 
inteligentes

• Criação de cenários: acender a 
luz do corredor do aquecimento 
ao entrar em casa ou desarmar, 
etc.

• Criação de regras: auto armado 
do sistema, apagado automático 
e luzes, auto regulação do nível 
de luz, simular a presença, etc.

• Regras avançadas: regras de 
activação automática para 
relacionar todos os dispositivos 
do ecosistema

SISTEMA DE DOMÓTICA 
E AUTOMATIZAÇÃO

• Sistema de geolocalização 
Geofence, para marcar a faixa 
de detecção (>100m) e realizar 
ações (como armar/ desarmar) 
ou criar recordatórios (ligar ou 
desligar aquecimento, luzes em 
uma sala, dispositivos, etc.).

• Integração com Alexa e Google 
Home, para controlo por voz

• Adição de usuários e 
gerenciamento de privilégios

• Gestão de varios paineis com o 
mesmo usuário

• Aplicativo gratuito e disponível 
para iOS e Android

SISTEMA TUDO EM UM


