
DOMOTICA & BEVEILIGING

ALARMSYSTEMEN

• Een gerust gevoel voor uw gezin en uw 
zaak: bescherm uw pand tegen inbraak, 
brand, waterschade, enz…

• Met eenvoudige bediening zowel op het 
klavier ter plaatse als met uw smartphone 
op afstand. 

• Een meldkamer en/of beeldverifi catie 
behoren ook tot de mogelijkheden.

• Een professioneel alarmsysteem op 
maat naar gelang uw wensen en 
gebruikersprofi el.

DOMOTICA

• Het aansturen en controleren van verlichting, 
sferen, bewegingsmelders, geschakelde 
stopcontacten, rolluiken, screens, verwarming, 
ventilatie, audio, energiemetingen, schakel-
klokken, aanwezigheidssimulatie, alarmsysteem 
en nog veel meer.

• Dit voor elk budget en steeds universeel en 
gemakkelijk uit te breiden dankzij de KNX/EIB 
standaard.

• Projecten van A tot Z in eigen beheer 
(algemene elektriciteit, domotica, verlichting, 
schema’s en keuring), nieuwbouw of renovatie. 
Ook in samenwerking met u als doe-het-zelver 
of met uw elektricien.

CAMERABEWAKING

• Steeds een oogje in het zeil houden met 
onze haarscherpe IP-camera’s.

• Een aantoonbaar (preventie) middel tegen 
diefstal, inbraak, vandalisme. 

• Steeds live kijken of opnames opvragen via 
uw smartphone, tablet, pc.

• Ook als aanvulling op uw alarmsysteem!
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DOMOTICA & BEVEILIGING

TRACK & TRACE SOLUTIONS
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WERFBEVEILIGING

• Alarm- en/of camerabewaking op uw werf 
voorkomt diefstal, vandalisme, vertraging van 
uw werkzaamheden.

• Een eigen ontwikkeld systeem biedt een 
betrouwbare oplossing om uw werf op afstand 
live te volgen en te beveiligen.

• U heeft hiervoor geen internet of elektriciteit 
nodig op uw werf!

TOEGANGSCONTROLE

• Bepaal zelf wie, waar en wanneer binnen 
kan of mag. Toegang verlening via code, 
badge of biometrisch kenmerk.

• Van eenvoudige systemen zoals een 
codeklavier aan uw oprit of garagepoort 
tot een uitgebreide controller met 
meerdere deuren, delen van het gebouw 
en een groot aantal gebruikers.

• Met of zonder registratie van wie, waar 
en wanneer.

BRANDDETECTIE

• Brandbeveiliging redt levens en zorgt 
voor een snelle doormelding en 
verwittiging van een startende 
brandhaard.

• Gekoppeld aan uw alarmsysteem of 
een brandcentrale met 
branddrukknoppen en sirenes.

TRACK & TRACE

• Een live GPS-volgsysteem voor uw 
wagenpark, machinepark.

• Zowel voor ritregistratie (kilometers, uren, 
rijtijden, stops) als voor beveiliging van uw 
wagenpark, machinespark (bv. verhuur).

• Dankzij de web-based interface heeft 
u steeds de laatste GPS-locatie van 
uw object bij de hand. Een uitgebreide 
alarmering is tevens mogelijk (zone-in, 
zone-uit, overdreven snelheid, contact 
aan/uit, enz…).

Vraag vrijblijvend een o� erte aan !
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