
De beste oplossing voor uw veiligheid



WIE VERTELT ME WaT ER IN MIjN WONING 
GEBEURT WaNNEER Ik Op VakaNTIE BEN?
VEDO volgt u overal! Met uw smartphone, tablet of pc 
als afstandsbediening kunt u altijd zien wat er in uw 
woning gebeurt, berichten versturen aan de meldkamer, 
de ontwikkeling van de gebeurtenissen controleren en 
eventuele valse alarmen onmiddellijk oplossen.

WaT MET DE HOND Of DE kaT?
De geavanceerde en intelligente technologie van VEDO 
herkent de huisdieren en vermijdt dat het alarm ten 
onrechte afgaat. Dankzij de visuele controle, lokaal en op 
afstand, weet u bovendien onmiddellijk wie het systeem 
heeft “gewaarschuwd” en kunt u kiezen of en hoe u wilt 
ingrijpen.

MOETEN DE MUREN BESCHaDIGD WORDEN OM 
HET SySTEEM TE INSTaLLEREN?
Nee, dat is niet nodig. VEDO werkt ook via een draadloos 
systeem. Betrouwbaar, veilig en maakt het mogelijk uw 
woning te beveiligen zonder breek- en sloopwerk.

WaT DOE Ik aLS HET aLaRM afGaaT TERWIjL Ik NIET IN HUIS BEN?
Het VEDO-systeem is speciaal ontworpen om het beheer van alarmsituaties 
gemakkelijk en snel te laten verlopen: het systeem meldt u via een  
TELEfOONOpROEp, SMS, VIDEO-MMS of MaIL welk  probleem zich in de 
woning heeft voorgedaan (een venster of deur die geopend werd, ongewenste 
aanwezigheid/activiteit in de tuin etc.), nadat u hebt begrepen om wat voor 
probleem het gaat, kunt u beslissen hoe in te grijpen.

RaakT HET SySTEEM GEBLOkkEERD 
aLS DE STROOM UITVaLT?
Nee! Het systeem blijft normaal functioneren 
alsof er niets aan de hand is. Dit is mogelijk 
doordat VEDO voorzien is van een batterij die 
het systeem automatisch van stroom voorziet. 
Als het probleem aanhoudt, zult u tijdig een 
bericht ontvangen dat de stroom is uitgevallen.

ELEkTRONICa IS NIET MIjN STERkE 
kaNT… IS HET VEDO-SySTEEM 
GEMakkELIjk IN GEBRUIk?
VEDO van Comelit heeft een keypad met een 
bijzonder gebruikersvriendelijk display. 
Iedereen is in staat om te controleren of het 
systeem correct werkt en om de verschillende 
functies te bedienen. 
Bovendien vormt het elegante design van dit 
uiterst technologische systeem een verrijking 
voor elk interieur.

Wij luisteren  naar uw vragen en gaan 
in op uw   wensen 

Ik VIND HET MOEILIjk OM CODES IN TE VOEREN Op HET kEypaD, HET 
IS TE INGEWIkkELD, WaT kaN Ik DOEN?
Comelit biedt ook in dit geval de meest praktische oplossing. VEDO is namelijk 
uitgerust met speciale proximity-sleutels of afstandsbedieningen, die ook als 
sleutelhanger gebruikt kunnen worden en die toegang tot het systeem geven. U 
beheert VEDO eenvoudig door de sleutels in de buurt van het keypad of de module 
te houden.

EN aLS Ik DE SLEUTEL VERLIES Of aLS DEzE GESTOLEN WORDT?
Geen paniek, het deactiveren van een sleutel via het VEDO-systeem is gemakkelijk 
en snel. Als de sleutel eenmaal gedeactiveerd is kan er geen enkele handeling meer 
mee worden verricht.

STIjLVOL EN INTUïTIEf 
kEypaD MET 

TOUCHSCREEN.

BEVEILIGING BINNEN
Het VEDO-systeem bevat de allernieuwste intelligente detectoren die een 
eventuele inbraakpoging direct kunnen detecteren.3

VEDO biedt de 
oplossing voor één 

van de belangrijkste 
problemen waar 
gezinnen mee te 
maken hebben: 

inbrekers die 
uw woning 

binnendringen.
VEDO waarschuwt 
u door automatisch 
beelden te 
versturen die 
gemaakt worden 
zodra het 
alarmsysteem 
wordt geactiveerd. 
Nu kunt u echt 
zien wat er thuis 
gebeurt!

VEDO laat u zien wat er gebeurt (zoals 
inbraakpogingen of een deur of raam die 
openstaat) rechtstreeks via SafeTouch, het 
keypad van Comelit of op uw smartphone.

Een echt 
alarm

Vals 
alarm

HET NIEUwE ALArMSySTEEM VAN COMELIT

VEDO biedt 3 
beschermingsniveaus 
die samen een optimale 
beveiliging waarborgen
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>> DOwNLOAD DE 
NIEUwE VEDO 
app VOOr iOS EN 
ANDrOID


