


ULTIVEST – Videobewaking

Het ULTIVEST draadloze alarmsysteem laat zich eenvoudig uitbreiden met vi-

deobewaking. Video’s en afb eeldingen van het alarmsysteem kunnen zelfs 

onderweg eenvoudig en comfortabel op de iPhone en iPad worden ont-

vangen. Zo kan de gebruiker altijd en overal de controle houden over dat 

wat hem lief en waardevol is. In geval van een alarm kan er direct worden 

geverifi eerd of het alarm een echt of ongewenst alarm is. Of het nu een 

alarmmelding, brandmelding, watermelding of noodoproep is: de gebruiker 

kan direct op de situatie reageren. 

ULTIVEST – Mechatronica

Het ULTIVEST systeem combineert draadloze alarmtechniek en video-

bewaking met mechatronische componenten voor vensters en deuren. 

Deze bieden potentiële inbrekers al bij een poging om een gebouw 

binnen te dringen, een weerstand van 1000 kilogram en geeft  het 

ULTIVEST systeem tegelijkertijd een alarm. Het gevaar van een inbraak-

poging wordt op deze manier geminimaliseerd. De techniek, een 

geavanceerde draadloze technologie die verbonden is met een eff ectieve 

mechanische bescherming, is uniek en alleen verkrijgbaar bij ABUS. 

Waardevolle eigendommen worden zo van het eerste moment voor een 

inbraak actief beschermd.

Waardevolle eigendommen worden z

inbraak actief beschermd.
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ULTIVEST – Bediening

Het ULTIVEST draadloze alarmsysteem biedt verschillende 

mogelijkheden om het alarmsysteem op een eenvoudige 

en comfortabele manier te bedienen. Toetsen die oplich-

ten en spraakberichten voeren de gebruiker met precisie 

door de verschillende opties – hierdoor worden bedinings-

fouten en de daaruit voortkomende ongewenste alarmen 

nagenoeg uitgesloten. Zelfs van op afstand laat de ULTIVEST 

zich bedienen – eenvoudig en comfortabel via de webser-

ver of mobiele applicatie. 



Een comfortabel en exclusief systeem voor de installateur. De tijdbesparende 

installatie biedt een hoge kwaliteit en kostenbesparing – bijvoorbeeld door 

het programmeren van het systeem via het web en het inlezen van de com-

ponenten door de unieke barcode op de componenten en de verpakking.

Het ULTIVEST alarmsysteem biedt talrijke mogelijkheden. Om het praktische 

dagelijkse gebruik te kunnen demonstreren, bieden wij onze exclusieve 

partners een omvangrijk opleidingsprogramma aan – van de professionals 

voor de professionals.

ULTIVEST – Meer dan alleen een draadloos alarmsysteem

Om alle facetten van het systeem te benutten, zet onze ABUS academy in 

op uw ervaring uit het installateursvak en de uitgebreide productkennis en 

expertise. Het resultaat van deze constructieve samenwerking is duidelijk. 

Hoe beter u ons unieke product kent, hoe duidelijker en specifi eker u kunt 

ingaan op de individuele ideeën van uw klant. Zo creëren wij tenslotte met 

ons product en uw prestaties een gemeenschappelijk succes. 

Natuurlijk ervaart u tijdens de trainingen ook alles over de marketingcam-

pagnes en verkoopstrategieën rondom het ULTIVEST programma. 

 



ULTIVEST – Toegangscontrole

Meer veiligheid hoeft  niet ingewikkeld te zijn. Deze gedach-

te heeft  ABUS consequent in het systeem geïnte-greerd. 

Zo wordt met de ULTIVEST Control Key een mogelijkheid 

gecreëerd, waardoor deuren ook zonder sleutel geopend 

en afgesloten kunnen worden – eenvoudig met een chips-

leutel of via de mobiele applicatie. Zo kan individueel 

bepaald worden, wie wanneer toegang heeft  tot het ge-

bouw. En dat op elk moment van de dag, vanaf iedere 

locatie op de wereld. Ook worden veiligheidsrisico’s uit-

gesloten, die door gekopieerde of verloren sleutels kunnen 

ontstaan. De gebruiker kan met de ULTIVEST Control Key het 

systeem direct aan de deurcilinder in- en uitschakelen.


