
WERELDWIJDE RETAILOPLOSSING 
SMARTRETAILSEC v2

PROBLEEM

In winkels zijn er een veelvoud aan dagelijkse 
handelingen door het personeel, die 
afzonderlijk worden uitgevoerd en complex 
zijn om te automatiseren, zoals het aan- / 
afkoppelen van het inbraaksysteem, toegang 
tot magazijnen of kleedkamers, controle van 
verlichting, de kwaliteit van de lucht en de 
temperatuur bewaken van de koelcellen, het 
openen van elektrische deuren, enz. Bij dit proces 
worden normaal gesproken conventionele 
openings- en inbraaksystemen gebruikt, 
erg duur en van verschillende fabrikanten.

OPLOSSING

ByDemes presenteert het Global IoT Retail 
Security Ecosystem, dat het beheer van 
inbraak-, videobewaking-, toegangscontrole- 
en domoticasystemen van elke winkel 
verenigt en wereldwijde controle mogelijk 
maakt. Door de dagelijkse activiteiten te 
optimaliseren tegen een betaalbare prijs, 
conform de veiligheidsvoorschriften en het 
bieden van een betere ervaring aan uw 
klanten. Het SmartRetailSec platform omvat 
Grade 2 panelen, sensoren en apparaten met 
automatiseringsprotocol.
VESTA's Z-Wave IoT integreert DAHUA 
videobewakingsapparatuur en SALTO Systems 
toegangscontrole.



 1. 1. WERELDWIJD VEILIGHEIDS ECOSYSTEEM EN IOT VOOR DE RETAIL

INSTALLATIE 
TOEPASSINGEN

Het wereldwijde IoT Retail Security-

ecosysteem is gebaseerd op het 

SmartRetailSec-platform, dat VESTA-

panelen en sensoren omvat met Grade 

2-certificering en een breed scala 

aan apparaten met het IoT Z-Wave-

protocol, voor automatisering en met 

de mogelijkheid tot integratie met 

apparatuur van derden Koelcellen

Administratie

Magazijn

WinkelKassa’s

ParkeerplaatsIn- en uitgang



 1.1. ADMINISTRATIE/BEVEILIGD GEBIED

Toegangscontroleslot, dat is verbonden met het Vesta 

bedieningspaneel. Maakt het openen van deuren mogelijk via 

een virtuele pincode, bluetooth of toegangspas. Het is mogelijk 

om gerelateerde scènes te creëren, zoals het inschakelen van de 

verlichting, energiebesparing, het uitschakelen van de alarmzone, 

het in- / uitschakelen van de ventilatie en zelfs het inschakelen van 

een persoon in een ruimte.

Bedienpaneel voor het bedienen van het  beveiligingssysteem.

VESTA centrale, GRADE 2 inbraakpaneel met Z-WAV en ZigBee 

protocol. Beheer en bedien alle apparatuur in het ecosystem.

Mistgenerator voor acties gecombineerd met 

inbraakbeveiligingselementen.

Detector om de luchtkwaliteit te meten. In geval van een te hoge 

concentratie CO2 kunnen automatische regels voor automatische 

ventilatie- en/of afzuigmachines worden toegepast.

Grade 2 bewegingsmelders met PIRCAM. Voor het detecteren 

van beweging en het maken van foto’s om de aanwezigheid van 

mensen in een kamer te verifiëren. De detectoren hebben een 

dubbele functie (alarm- of activiteitsdetector).

Sensoren voor deurstatuscontrole, veilige controle, 

overstromingssensor, enz. Het is mogelijk om scenario's te creëren 

door verschillende elementen te combineren (bijvoorbeeld deur X 

keer open laten, waarschuwt en / of genereert alarm).

Rookmelders, compatibel met automatische blusinstallaties.

 SALTO-001  VESTA-012

 VESTA-047  VESTA-156

 VESTA-115  VESTA-008

 VESTA-060  VESTA-022



 1.2. BOX, WINKEL, TOEGANG EN GEKOELDE RUIMTEN

Sensoren voor deurstatuscontrole, veilige controle, 

overstromingssensor, enz. Het is mogelijk om scenario's te creëren 

door verschillende elementen te combineren (bijvoorbeeld deur X 

keer open laten, waarschuwt en / of genereert alarm).

Sensoren om het elektriciteitsverbruik te beheren en thermostatische 

sensoren van koelcellen en diepvriezers te regelen. Hiermee kan 

het verbruik van elke machine te bewaakt worden. 

Detector om luchtkwaliteit te meten. In geval van een te hoge 

concentratie CO2 kunnen automatische regels behorende bij 

automatische ventilatie- en/of afzuigmachines worden toegepast.

Rookmelders, compatibel met automatische blusinstallaties.

Mistgenerator voor acties gecombineerd met 

inbraakbeveiligingselementen.

Keyboard maakt het mogelijk om alle apparaten in realtime 

te bedienen en om alarmmeldingen te ontvangen (abnormale 

temperatuur in koelcellen, overmatig energieverbruik, enz.). 

Real-time weergave van de luchtkwaliteit, de luchtvochtigheid en 

omgevingstemperatuur.

Grade 2 bewegingsmelders met PIRCAM. Voor het detecteren 

van beweging en het maken van foto’s om de aanwezigheid van 

mensen in een kamer te verifiëren. De detectoren hebben een 

dubbele functie (alarm- of activiteitsdetector).

 VESTA-060

 VESTA-106 VESTA-115

 VESTA-156

 VESTA-025

 VESTA-008

 VESTA-022

TEMPERATUURCONTROLE OPLOSSINGEN

Draadloos bereik tot 2 Km

TEMPERATUUR ALARM

Voorbeeld
Aanvaardbare temperatuur bereiken voor 

onze producten

Geschiedenis via app/website SmartHomeSec AppALARM!

VESTA-158 VESTA-046/047 
Sensor + temperatuur-

sonde
Alarmpaneel

5°C

1



 1.3. COMPONENTEN VOOR BUITEN

Toegangscontroleslot voor het openen van de magazijndeur, 

toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke ruimtes of 

risicovolle ruimtes. In combinatie met andere elementen van het 

ecosysteem maakt het automatische verlichting en energiebeheer 

mogelijk. Aankomstcontrole van medewerkers (niet geldig als 

aanwezigheidscontrole) en de mogelijkheid om tijdelijke gebruikers 

aan te maken.

Buitendetectoren voor perimeterbeveiliging met de mogelijkheid 

van video-alarmverificatie.

Integratie met videobewakingscamera's met analytische functies 

met behulp van kunstmatige intelligentie. Mogelijkheid om regels 

en scenario's te creëren.

Complete applicatie met verschillende functies. Geolocatie van 

gebruikers om verbinding te maken / verbreken met het systeem 

en een noodknop.

 INTEGRATIE MET IVS CAMERA’S

 SMARTHOMESEC APP

 VESTA-008

 SALTO-001

• Panelen draadloos of hybride via radio / bedraad

• Dubbel IP / GPRS communicatie

• Z-Wave protocol standaard inbegrepen

• Eenvoudige installatie en snelle start

• Beheer vanaf hetzelfde apparaat, zonder afhankelijkheid van externe servers voor toepassing van 

regels en automatisering

• Aangepaste regels per gebruiker

• Automatiseringen volgens de behoefte van de installatie

• Controle van energiebesparing en elektriciteitsverbruik

• Controle van gekoelde machines

• Toegangscontrole tot afhankelijkheden

• Beheer van mensen in magazijnen, kantoren, winkels, enz.

• Kwaliteitscontrole van lucht / ventilatie volgens programmeerbare parameters

 3. TOEPASSINGSGEBIEDEN

 2. ADVANTAGES OF THE SOLUTION

SUPERMARKETEN WINKELS WINKELCENTRA MAGAZIJNEN



www.bydemes.com

Neem contact op met onze accountmanagers voor meer informatie en de actuele prijzen. 
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