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Duurzaamheid en innovatie verenigd  
in een beproefd systeem

Beproefd veelzijdig melderassortiment 
met nieuwe componenten

 Begeleide installatie en  
configuratie 1

2
3

Consequente doorontwikkeling van het al 
vertrouwde bedieningsconcept

Uitstekende  
merkkwaliteit 



Integratie van camera’s 
voor videoverificatie

Meer functies. Meer performance.  
Meer veiligheid.

Actieve inbraakbeveiliging door 
mechatronische melders

Communicatie  
via e-mail en VoIPVoIP

Doormelding naar  
de meldkamerNSL

•  Geïntegreerde webbrowser voor een eenvoudige installatie  
en snelle toegang op afstand 
Alle instellingen kunnen worden gedaan op de centrale of via de geïntegreerde 
webbrowser. Ook onderhoudswerkzaamheden kunnen via de webserver op 
afstand worden uitgevoerd.

•  Cameraintegratie voor het bewaken van binnenruimtes 
Met de PIR-netwerkcamera’s is het mogelijk om binnenshuis videoverificatie toe 
te passen. In geval van een alarm worden de videobeelden per e-mail aan de 
gebruiker gestuurd en in het logboek van de centrale opgeslagen.

•  App besturing, berichtgeving via e-mail en spraakberichten via VoIP 
Via de app kan de centrale in- en uitgeschakeld worden, uitgangen worden 
geschakeld, live-streams van de camera’s worden bekeken en snapshots van de 
videobeelden worden gemaakt.

•  Actieve inbraakbeveiliging door mechatronische melders 
Alleen ABUS biedt de effectieve combinatie van mechanica en elektronica, waarbij 
de inbraakpoging al wordt gedetecteerd. Stalen grendels zorgen ervoor dat de 
inbraakpoging wordt verhinderd en er wordt een melding doorgegeven aan de 
Secvest, die op zijn beurt een alarmmelding zal geven.

•  Communicatie nu ook via IP 
In de Secvest zijn een PSTN-kiezer en een netwerkaansluiting geïntegreerd. Zo kan 
de communicatie (spraakberichten, e-mail en digitale meldkamerprotocollen) 
worden overgedragen op basis van IP. Met de geïntegreerde PSTN-kiezer en een 
optionele gsm-module zijn alle klassieke communicatiemethoden mogelijk. 

Onderhoud op afstand via 
geïntegreerde webbrowser

APP

Bediening via  
smartphone en tablet



Mechatronica –
extra veiligheid van ABUS.

Unieke mechatronische
melders bieden een drukweerstand 
van 1000 kilogram.

Nog voordat de inbreker binnen is wordt  
er een alarm geactiveerd.

•  Door politieadviseurs aanbevolen inbraakbeveiliging 
De politie beveelt mechanische beveiligingen op ramen en deuren aan als ba-
sisbescherming. De Secvest combineert de mechanische basisbescherming met 
intelligente alarmfuncties. Deze inbraakbeveiliging is alleen verkrijgbaar bij ABUS. 

•  Alarmering bij een inbraakpoging 
De mechatronische melders van ABUS bieden bij een inbraakpoging een 
mechanische weerstand, en door de alarmmelding van de alarmcentrale worden 
de inbrekers afgeschrikt.

•  Een drukweerstand van 1000 kilogram 
De solide stalen grendels aan deuren en vensters bieden een mechanische 
weerstand van 1000 kilogram tegen hefboomkrachten.  

•  Betrouwbare controle bij het inschakelen 
De mechatronische ABUS-componenten bieden een controle bij het inschakelen 
van het alarmsysteem. Zijn vensters of deuren niet gesloten, dan kan het 
alarmsysteem niet worden ingeschakeld.

Flexibele uitbreiding van het systeem en 
eenvoudige opwaardering van de FTS96.
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Eenvoudige configuratie en bediening. 

Installatie, snelle toegang en
onderhoud op afstand via
de geïntegreerde webserver.

•  Configuratie met de geïntegreerde webserver 
Met de geïntegreerde webserver kunnen alle instellingen snel en eenvoudig 
worden aangepast.

•  Intuïtieve bediening 
De intuïtieve bediening zorgt voor tevreden klanten.

•  Onderhoud op afstand 
Onderhoudswerkzaamheden aan het alarmsysteem kunnen aan de centrale 
worden uitgevoerd of via de geïntegreerde webserver op afstand. Zo kunnen 
voorrijkosten worden bespaard.

Intuïtieve programmering en
eenvoudige bediening.



Doe mee aan het succesverhaal van Secvest – 
wij ondersteunen u daarbij. 

•  Secvest-partners profiteren niet alleen van een draadloos alarmsysteem dat het 
al jaren goed doet op de markt, maar ook van het vertrouwen in het traditionele 
merk ABUS.

•  Gekwalificeerde klantaanvragen worden direct doorgestuurd naar onze  
Sevest-partners. Bovendien ontvangt u per nieuwsbrief altijd de meest actuele 
informatie over het draadloze Secvest alarmsysteem en diverse andere voordelen.

•  In de ABUS Academy leren beveiligingsmonteurs in de praktijk hoe het draadloze 
Secvest alarmsysteem professioneel ontworpen en geïnstalleerd wordt. 

  Aanvullende informatie over onze trainingen vindt u op  
www.abus-sc.nl/NL/ABUS-SC-Academy
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Zorg voor de beste en volledige bescherming  
van uw klanten:

• Comfortabele webconfiguratie, en toegang- en onderhoud op afstand

• Communicatie op IP-basis, videoverificatie en bediening via app

• Actieve inbraakbeveiliging door mechatronische ABUS melders  

•  Grote veelzijdigheid in componenten

Of bezoek ons op www.abus.com
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