
Smart home control
vanaf elke locatie



Smart home system  
zorgt dat je in contact  
blijft en controle houdt.



Smart
Het UltraSync™ systeem en de mobiele 
app bieden u de flexibiliteit en vrijheid om 
uw beveiligings- en thuissystemen aan te 
passen aan uw levensstijl.

Secure
Interlogix’s smart home system biedt 
volledige huisbescherming van binnenuit. 
Met dit systeem kunt u eenvoudig extra 
beveiligingssystemen inbouwen  
voor thuis.

Wanneer u verbonden bent met een 
alarmcentrale, is er steeds professionele 
hulp om u de nodige gemoedsrust  
te bieden. 

Efficiënt
Programmeer en beheer het verlichtings- 
en verwarmingsschema van uw huis 
met UltraSync™. Hoe efficiënter uw 
huissystemen werken, hoe meer geld  
u bespaart.

Gemoedsrust
thuis of waar dan ook



Interlogix’s smart home system levert passende 

thuisautomatisering die perfect aansluit aan uw behoeften. Waar 

u ook bent, Interlogix is bij u.

Gebouwd voor het leven 
Ontworpen voor u  



Synchroon
met uw leven

Gemoedsrust
Vergewis u ervan dat de kinderen op tijd thuis zijn, controleer 
leveranciers of kijk hoe uw huisdieren zich gedragen; 
het kan met live streaming video via UltraSync™ indoor-/
outdoorcamera’s of met push-berichten.

Stel het systeem zo in dat de garage automatisch sluit, deuren 
vergrendelen, lampen uitschakelen en de temperatuur van het 
huis met één druk op de knop wordt aangepast, en dit alles 
comfortabel vanuit uw bed.

Kom thuis in comfort
Uw huis kan op precies het juiste moment voor u klaarstaan 
door automatisch de thermostaat aan te passen, lampen aan 
te doen en deuren te ontgrendelen wanneer u aankomt. Dit kan 
met behulp van de geolocatie-technologie in uw UltraSync™ 
systeem in combinatie met de GPS van uw smartphone.

Monitor het welzijn op afstand 
Onze slimme thuisoplossing bezorgt mantelzorgers nieuwe 
mogelijkheden om nauw verbonden te blijven. Hierdoor ontstaat 
de meest onderling beveiligde en comfortabele omgeving.
We kunnen stemassistent (Amazone-echo) toevoegen, wat 
ervoor kan zorgen dat de interface binnen de ouderenzorg 
gestimuleerd wordt.

Slimme integratie
Of u nu thuis of afwezig bent, de deurbelcamera stuurt 
betrouwbare meldingen naar uw smartphone wanneer 
bezoekers arriveren of pakketten worden bezorgd. Hiermee  
kunt u met bezoekers praten via de luidspreker en microfoon,  
en zelfs verdachte activiteiten, dag of nacht, rond uw deur  
of hal registreren.

Het Interlogix’s smart home system en de app zijn gebaseerd op 
cloudgebaseerde technologie, en bieden u de mogelijkheid om externe 
systemen - zoals lampen, thermostaten, sloten en meer - op afstand te beheren 
en te automatiseren vanaf uw smartphone of tablet.



OVERZICHT
Controleer uw systeemstatus, schakel in of 
uit en activeer automatische acties vanaf 
vrijwel elke locatie. 

Bekijk uw systeemgeschiedenis om op 
de hoogte te blijven van komen en gaan, 
problemen, alarmen...

HISTORIE GEBEURTENISSEN

Sluit de garagedeur vanaf uw bed. Ontgrendel 
een deur van het kantoor om een bezoeker 
binnen te laten.

DEURSLOTEN

Gebruikers toevoegen en verwijderen, pro-
bestanden bijwerken en tijdelijke codes maken.

GEBRUIKERSBEHEER

Kom thuis in een veiligere omgeving door het 
licht aan te doen voordat u aankomt.

VERLICHTING

Bespaar energie door thermostaten in te stellen 
bij het verlaten van uw huis en bij terugkomst.

THERMOSTATEN

Bekijk de status van beveiligings- en 
levensveiligheidssensoren en ontvang 
specifieke meldingen.

SENSOREN

Bekijk livevideo en opgenomen videoclips 
vanuit het gemak van een smartphone of tablet.

CAMERA’S

Ontvang sms-meldingen op uw mobiele 
apparaten.

PUSH NOTIFICATIE

Stel een virtuele perimeter rond uw huis in die 
kan worden gebruikt om scènes te activeren.

GEOLOCATIE

Raadpleeg voor een aantal toepassingen de 
aanvullende brochures.

EN NOG VEEL MEER...



Thuis 
controle
van waar ook
Ideaal voor u en uw gezin; UltraSync brengt een 
slim, kosteneffectief beveiligings- en 
levensstijlbeheer bij u thuis en binnen handbereik.
Betrouwbaar en gemakkelijk, met UltraSync™ kunt 
u uw thuissystemen synchroniseren met uw 
dagelijkse activiteiten en aangepaste scenario’s 
maken, zodat uw huis reageert op uw unieke 
schema.

Altijd bij de hand
Het Interlogix’s smart home system en 

de UltraSync™ mobiele app bieden u de 
flexibiliteit en vrijheid om uw beveiligings- 

en thuissystemen aan te passen aan  
uw levensstijl, allemaal via uw 

smartphone of tablet.

Optioneel 24/7 monitoring service 
UltraSync™ wordt ondersteund door een  

groot aantal meldkamers in uw land.

Handig touchscreen
Een intuïtieve gebruikersinterface, 

vergelijkbaar met de mobiele applicatie, 
vermindert de leertijd en verbetert de 

algehele gebruikerservaring.



ook over uw energiekosten

Controle

Energiezuinig en 
veilig
Of u nu op kantoor of op reis 
bent, met de mobiele UltraSync™-
app kunt u bepaalde verlichting, 
temperatuur en elektronica in uw 
gebouw regelen, aanpassen en 
bewaken. Door enkele van uw 
elektrische behoeften te bewaken 
en te automatiseren, kunt u 
efficiënter energie gebruiken 
en mogelijk uw energiekosten 
verlagen.

Bepaal welke 
manier voor u 
het beste werkt
Pas automatisch uw thermostaat 
aan of schakel uw verlichting 
in of uit voor uw aankomst. 
Automatiseer uw thermostaat om 
de instellingen de hele dag door 
aan te passen, aan de hand van 
de tijd dat iemand thuis is of als 
het huis leeg is. Geolocatie

Met geolocatie kunt u automatisch 
specifieke scenario’s activeren 
wanneer u een afgebakende 
omtrek rond uw huis binnengaat 
of verlaat.



Het systeem
dat uw huis en uw bezittingen beschermt

Betaalbaar en gemakkelijk, Interlogix’s smart home system oudt uw huis 
beschermd en energiezuinig. Of u nu een beveiligingssysteem op afstand in- of 
uitschakelt, lampen, thermostaten en apparaten bedient, met UltraSync™ kunt 
u de beveiliging, het comfort en het energieverbruik van uw huis eenvoudig en 
effectief beheren.

Verbeterde beveiliging. Meer gemak
Gebruik de mobiele UltraSync™-app om tijdelijke codes te 
maken voor mensen die beperkte toegang tot uw huis nodig 
hebben. Als u bijvoorbeeld een vriend of medewerker bij u in 
huis wilt laten, kunt u de app gebruiken om een unieke code te 
maken en vervolgens op afstand het systeem zo instellen dat 
alleen op bepaalde dagen en op specifieke tijden toegang wordt 
verleend.

Betrouwbaar, bewezen system
Interlogix’s smart home system is gebouwd rond degelijk 
ontwikkelde technologie en werd intensief getest.
UltraSync is de standaard voor meer dan 5 miljoen Interlogix 
geproduceerde veiligheids systemen in de wereld.

Cyber veilig
Met UltraSync™ kunt u uw beveiliging vrijwel overal beheren. 
Maar bovenal zorgt UltraSync ervoor dat uw connectiviteit 
te allen tijde beveiligd is, met behulp van een end-2-end 
gecodeerde communicatie met VPN-technologie. Met de 
toenemende potentiële bedreigingen voor Cyber Security 
die zich aandienen, wordt het beschermen van uw huis en 
bezittingen een prioriteit.

Data privacy
UltraSync™ zorgt ervoor dat de connectiviteit is beveiligd, 
maar voldoet ook aan de privacyvereisten voor gegevens, 
zoals GDPR (algemene verordening gegevensbescherming). 
Met UltraSync™ blijven alle gegevens lokaal en worden ze niet 
opgeslagen in de cloud.



Met UltraSync™ kunt u apparaten toevoegen 
op smart-apparaten zonder uw hele systeem 
te upgraden. Vervolgens kun je alle apparaten 
choreograferen om samen te werken om te voldoen 
aan je levensstijlbehoeften en energiebehoeften.

Klaar voor de toekomst

Smart home functies
samenbrengen  
in één systeem.

THERMOSTAAT TOUCHSCREENS 
& KEYFOBS

VERLICHTING EXTERNE 
INTERFACE

SLOTEN

VIDEO

DEUR- EN 
RAAMSENSOREN

VEILIGHEID 
VAN PERSONEN 

EN DIEREN

OMGEVINGS-
SENSOREN

PANELEN





UltraSync™ wordt geïnstalleerd en onderhouden door 
zorgvuldig geselecteerde professionele partners. Dit stelt ons 
in staat om ervoor te zorgen dat uw systeem door de jaren 
heen onschadelijk functioneert. Deze partners implementeren 
het ideale systeem voor uw gebouw en kunnen u 
professionele beveiligingsmonitoring bieden, zodat u kunt 
beschermen wat het belangrijkst is. Wanneer u hen nodig 
heeft, kunnen ze u op afstand helpen of bij u thuis komen.

Geïnstalleerd en onderhouden 
door experts

Interlogix biedt wereldwijde beveiligings- en levensveiligheids-
oplossingen voor zowel commerciële als residentiële toepassingen, 
zodat klanten kunnen beveiligen en beschermen wat het belangrijkst 
is. Interlogix is onderdeel van UTC Climate, Controls and Security, de 
toonaangevende leverancier van verwarmings-, airconditioning- en 
koelsystemen, gebouwbeheersystemen en automatisering, en 
oplossingen voor beveiliging.

www.utcfssecurityproducts.be/BNL/intrusionNL.php
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