
HET MEEST COMPLETE HYBRIDE 
PANEEL OP DE MARKT 

Grote veelzijdigheid voor 
verschillende toepassingen

Professional Smart Alarm



PRODUCTAANBOD

VESTA-111 (HYBRID-2G)
VESTA by Climax Hybride paneel 

met maximaal 320 zones. 
2G-connectiviteit (GPRS). 

IP-communicatie (Ethernet). 

VESTA-112 (HYBRID-4G)
VESTA by Climax Hybride paneel 

met maximaal 320 zones. 
4G-connectiviteit (GPRS). 

IP-communicatie (Ethernet).

VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL)
VESTA by Climax Hybride paneel 

met maximaal 320 zones. 
4G-connectiviteit (GPRS). 

IP-communicatie (Ethernet) en WiFi.

Het hybride bedieningspaneel VESTA by Climax klasse 3 is 
een geweldige lancering van het revolutionaire inbraakmerk, 
met geavanceerde automatiseringsfuncties en ideaal voor grote 
bedrijven of industriële faciliteiten die hoge bescherming en 
beveiliging nodig hebben.

Het maakt zowel bedrade als F1-radiozones mogelijk 
(320 in totaal)

Geavanceerde automatiserings- en beheerfuncties
 
Nieuwste communicatietechnologieën: ingebouwde 
IP-module, plus 2G / 4G LTE en / of WiFi

Ingebouwde F1 868Mhz radio-ontvanger

Voltooi de programmering in minder dan 10 minuten 
via het web en de SmartHomeSec-app

Flexibiliteit in bedrading en selectie van 
weerstandswaarden voor elke zone

DAHUA IP cameras Integratie

Compatibiliteit met +40 Z-wave Plus en Zigbee 
apparaten voor automatische installatiecontrole en 
integratie met andere fabrikanten

Compatibiliteit met het grote assortiment van +50 
F1-apparaten: toetsenborden, sirenes, rooksensoren, 
PIR-detectoren, PIRCAMS, temperatuursensoren, 
deurcontacten, perimeterdetectoren, trilling 
sensoren, enz.

Ondersteunt binnen- en buiten PIRCAMS waardoor 
gebruikers en meldkamers het alarm visueel kunnen 
verifiëren

Programma van maximaal 100 automatische regels 
(automatisch besproeien, aanwezigheidssimulatie, 
aansturing van elk apparaat via kalenders, 
automatisch inschakelen, etc.)

Extreem comfort en flexibiliteit bij het communiceren 
van gebeurtenissen en foto’s naar PAC (MANITOU, 
MANITOU versleuteld, CID, SIA, FTP, HTTP)

Grade 3 certificaat



BEDIENING EN BEHEER OP AFSTAND VIA APP SMARTHOMESEC
Met de gratis SmartHomeSec app voor gebruikers en installateurs

Directe alarmmeldingen met afbeeldingen

Verzoek om afbeeldingen van PIRCAM-detectoren

Real-time monitoring van DAHUA camera’s door P2P

Controle van het domoticasysteem, met creatie van 
scenario’s en regels
 
 

Geofence-geolocatiesysteem, om het detectiebereik 
(100 m en hoger) te markeren en acties uit te voeren 
of herinneringen te creëren

Inschakelen van paneel op afstand
 

Installateursectie, voor volledige systeemconfiguratie 
en paneelbeheer

TOEPASSINGEN

INDUSTRIE

BENZINE STATIONS

BANKEN

JUWELIERS

GOKHALLEN

MUSEUMS



www.bydemes.comvestasecurity.eu/nl
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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

SIM KAART MANAGEMENT 
PLATFORM simalarm.eu


