
Veilige verbinding  
met een slim apparaat
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Bewegingssensoren
Voel u nog veiliger met extra beveiliging 
door geavanceerde bewegingssensoren. 
De app kan u bijvoorbeeld een push-
melding sturen wanneer een sensor 
geactiveerd wordt.

Omgevingssensoren
Reageer snel op situaties met sensoren 
die milieurisico’s, overstromingen of 
bevriezing en glasbreuk detecteren.

2-wegs keyfob
Met gedeeltelijke en volledige 
inschakeling voor gebruiksgemak.

Met dit kleine, krachtige apparaat dat 
fungeert als een elektronische sleutel 
om uw beveiligingssysteem in- of uit 
te schakelen beheert u uw volledige 
systeem met één klik.
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Rook- en hittesensoren
Bescherm uw gezin met één van de 
gemakkelijkste manieren om hen te 
beveiligen tegen rook en vuur.
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De betrouwbare en handige UltraSync™ laat u toe uw ZeroWire® af 
te stemmen op uw dagelijkse activiteiten en laat u scenario’s op maat 
maken, zodat uw huis op uw eigen, unieke planning reageert.

Micromagneetcontacten
Kom onmiddellijk te weten wanneer er 
een deur of raam geopend wordt.
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Zorg voor een veilige thuis en comfort 
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Aanraakscherm
Gebruikers kunnen tot vier lokale en 
specifieke aanraakscherminterfaces 
toevoegen aan het ZeroWire-systeem  
voor uitgebreide systeemwerking.

Een intuïtieve gebruikersinterface, 
vergelijkbaar met de mobiele applicatie, 
vermindert de leertijd en verbetert de 
algehele gebruikerservaring.

ZeroWire®

Zorgt voor één enkel eenvoudig  
toegangspunt voor het hele  
huisbeveiligingssysteem.

UltraSyncTM+ app
De UltraSync™+ app biedt snelle en 
gemakkelijke toegang tot uw hele sys-
teem, waar u zich ook bevindt. De app is 
beschikbaar voor iOS- en Android-appa-
raten en transformeert uw smartphone of 
tablet in een controlecentrum voor uw 
huis in de palm van uw hand.
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Deursloten
Dankzij de geavanceerde 
technologie kunt u uw deuren 
op afstand vergrendelen en 
ontgrendelen met een smartphone 
of tablet.
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Videocamera
Binnen- en buitenvideocamera’s bewaken 
afgelegen en gevoelige gebieden om een 
extra beveiligingslaag te bieden.
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Slimme apparaten
Beheer thuissystemen zoals 
Z-wave®-lampen, apparatuur, 
garagedeuren en thermostaten  
van op afstand.
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Beveiligd

Flexibel

Slim

Geautomatiseerd

Uw systeem in- 
of uitschakelen 
vanaf praktische 
elke locatie.

Bekijk de status 
van de zone, 
de toegangs-
sensoren en het 
alarm op het 
controlepaneel 
per zone.

Bekijk live 
streaming 
video en 
videobeelden 
opgenomen na 
een gebeurtenis.

Contreel 
Z-wave®-lichten, 
sloten en 
thermostaten.

Gebruikers 
toevoegen en 
verwijderen, 
profielen 
actualiseren en 
tijdelijke accounts 
aanmaken voor 
bezoekers.

Bekijk de 
gebeurtenissen-
historie van 
het systeem om 
op de hoogte te 
blijven van wie 
binnenkomt en 
verlaat.

Een weelde aan opties
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