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Draadloos alarmsysteem Secvest 2WAY

 9 Bij inbraak, brand, water en noodoproep

 9 Actieve inbraakbescherming dankzij 
Mechatronica

 9 Elegant design met statusverlichting

 9 Intelligente draadloze tweeweg

Secvest 2WAY compleetpakket
Zo mooi kan veiligheid zijn

Meer veiligheid met Secvest
De Secvest 2WAY is een fl exibel 
systeem voor het beveiligen tegen 
gevaren, zoals: inbraak, brand, water 
en noodoproep. Door de geavan-
ceerde draadloze techniek past de 
Secvest zich ongemerkt aan, aan 
het dagelijkse leven. De montage 
verloopt snel en zonder installatieo-
verlast, want er hoeven geen kabels 
gelegd te worden.
Alarmering
Bij de Secvest 2WAY heeft  u de keuze 
uit diverse melders en mogelijkhe-
den voor het programmeren van 
alarmeringen. Zo kunt u bijvoorbe-
eld een stil alarm programmeren 
of u krijgt d.m.v. een bericht per 
telefoon wat er aan de hand is.

Naadloze rondombeveiliging
Als eerste draadloze alarmsysteem 
ter wereld  combineert de Secvest 
2WAY, elektronische en mechanische 
beveiliging in één systeem en bied 
zo een actieve inbraakbeveiliging. 
U kunt altijd het systeem naar wens 
uitbreiden met overige componen-
ten.

Informatie
Een compleet productoverzicht 
vindt u op
www.abus.com
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Mechatronica

Draadloze venster-
stangenslot

Draadloze extra
deurslot

Draadloze
Venstergreep

Draadloze
vensterbeveiliging

Actieve inbraakbeveiliging
Terwijl de Secvest 2WAY de binnen-
ruimtes beveiligd, beveiligen de 
mechatronische componenten de 
buitenschil en bieden de inbreker 
een mechanische weerstand van 
1000 kg en zorgen gelijktijdig voor 
alarmmelding.

Buitenschilbeveiliging
Op vensters, vensterdeuren of 
toegangsdeuren gemonteerd, wordt 
het binnendringen aanzienlijk be-
moeilijkt, zodat een inbraak in het 
object bijna onmogelijk is. Zo is het 
object van buiten beveiligd en actief 
voor inbraken beschermd.

Elektronische intelligentie
De “intelligente” mechatroni-
sche producten kunnen zelfs een 
onderscheid maken tussen een 
hefboompoging en trillingen, 
zoals bijvoorbeeld bij balspelen of 
donderslag. Zo wordt er alleen een 
alarm gegeven wanneer er daad-
werkelijk iets gebeurt.

Uitbreidbaar op ieder moment
De mechatronische componenten 
kunnen op ieder moment probleem-
loos in een reeds geïnstalleerd 
Secvest 2WAY beveiligingssysteem 
opgenomen worden en breiden zo 
het systeem uit met mechanische 
beveiliging.

Unieke beveiliging
Alarmering, nog voordat de dader binnen is
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Draadloos alarmsysteem Secvest IP

 9 IP gebaseerd alarmsysteem

 9 Snelle en eenvoudige installatie

 9 Actieve alarmverrifi catie d.m.v. PIR camera

 9 Video- en alarmtechniek in één product.

Secvest IP Video Set
Het alarmsysteem met ogen

Alarm ontmoet video
De Secvest IP verenigt alarmtech-
niek met videotechniek in een IP 
gebaseerd systeem, dat ij inbraak, 
brand, water en bij een noodoproep 
alarmeert. Door middel van een 
geïntegreerde PIR netwerkcamera 
ontvangt u in geval van een alarm 
een afb eelding per mail.

PIR Netwerkcamera
De PIR netwerkcamera is een came-
ra, die met een passief infrarood 
bewegingsmelder en witlicht-leds 
uitgerust is. Zo kunt u ook in het 
donker een alarm verrifi eren.

Melders
Naast het integreren van videotech-
niek in het alarmsysteem kan de 
Secvest IP alles, wat een alarmsys-
teem moet doen. Ook is het mogeli-
jk om mechatronische producten uit 
de Secvest-familie te gebruiken.

Informatie
De Secvest IP s op ieder moment 
uitbreidbaar. Zo kunt u uw alarm-
systeem altijd aanpassen aan u 
behoeft e. De gehele productfamilie 
van de Secvest IP vindt u op 
www.abus.com
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Bediening en besturing via de App

 9 Eenvoudige bediening, onafh ankelijk waar men is

 9 akoestische terugkoppeling per E-Mail

 9 Alarmbeelden per E-Mail

 9 Live beeldweergave van de PIR netwerkcamera

Bediening
Vanaf nu bediend u uw Secvest IP 
draadloos alarmsysteem comfortabel 
via u iPhone, iPod touch of iPad. In- 
en uitschakelen van het systeem met 
één toets, of stuur bijvoorbeeld een 
draadloze schakeluitgang.

Alarmering
Indien de App is opgeroepen, wordt 
u in geval van een alarm, akoestisch 
over een inbraak, brand of techni-
sche storing geïnformeerd. U be-
houdt hierdoor steeds het overzicht 
en kunt doelgericht handelen. 

Alarmbeelden
Door u Secvest IP draadloos alarm-
systeem uit te breiden met een PIR 
netwerkcamera heeft  u via de App op 
ieder een overzicht en weet u wat er 
gaande is. Zo kunt u nog sneller en 
eff ectiever handelen.

Informatie
Met de IPCam App kunt u ook heel 
eenvoudig een live beelden weerge-
venvan u netwerkcamera. Voor meer 
informatie m.b.t. de Apps en alarm 
vindt u op www.abus.com

App direct in beeld
Onderweg u alarmsysteem bedienen

App



Videobewakingssets

 9 Realtime opnamen

 9 Video- en geluidopnamen

 9 Opslagbesparende H.264 data-
compressie

 9 Dag/Nacht camera‘s

Bewakingsset met 4 camera‘s
Alles bewaakt voor een gunstige prijs

Compact, effectief en economisch
De nieuwe 4-kanaals compact 
digitale recorder is een betrouwbaar 
en voordelig opnamesysteem voor 
kleiner videoprojecten. Daarbij 
overtuigt dit instapmodel met in-
telligente alarmfuncties en realtime 
opnamen. 

Flexibele opnamen
Bij de opnamen van de videobe-
elden kunt u kiezen, of dat de 
opnamen handmatig, continu, 
over een programmeerbare tijd, bij 
bewegingsherkenning of alarm moet 
gebeuren. Met de iDVR App kunt u 
de beelden vanop afstand worden 
bekeken.

Goed voorbereid
Bijzonder aantrekkelijk voor de 
beveiliging van kleinere objecten is 
de bewakingsset, die bestaat uit de 
compacte digitale recorder en vier IR 
mini buitencamera‘s, compleet met 
bekabeling en voeding. 

Gegevensanalyse
Via de VGA uitgang kunt u de 
recorder bijvoorbeeld direct met 
een ABUS monitor verbinden en 
zo d.m.v. een paar muiskliks live 
beelden bekijken en bedienen. Met 
de voorgeinstalleerde CMS software 
kunt u ook via het netwerk de 
beelden bekijken en de recorder 
bedienen met een PC of laptop.

www.abus.com
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ABUS Netwerkcamera‘s

Eff iciënte videobewaking
Met de nieuwe draai- /kantel net-
werkcameraserie van ABUS ontvangt 
u nu nog scherpere bewakingsbeel-
den. Met de 1,3 Megapixel resolutie 
worden de opnames in quasi-real-
time verstuurd.

Perfecte besturing
Door de instelbare preset posities en 
vier programmeerbare „bewakings-
tours“ kunt u slechts met één came-
ra een complete ruimte bewaken, 
zonder dat u de camera zelf moet 
besturen. U kunt indien noodzake-
lijk op ieder moment de besturing 
handmatig overnemen. 

Bij ieder weer
De optionele buitenbehuizing 
maakt de inzet van de draai- / 
kantel netwerkcamera buitenshuis 
mogelijk. Daarnaast beschermd hij 
de hoogwaardige elektronica voor 
vervuiling.

Dataanalyse
De opnames worden naar keuze in 
de hoogwaardige H.264, MPEG-4 of 
MJPEG gecomprimeerd. Met behulp 
van de Quadstream wordt de weer-
gave van vier parallele Live-streams 
in het Internet of aan mobiele ap-
paraten verstuurd. Ook het besturen 
via de App is mogelijk.

 9 Videobewaking over het netwerk

 9 Live beelden en opnames direct op de 
PC of laptop

 9 3540 draaien en 1250 kantelen

 9 Inclusief videomanagement soft ware

354°

125°

Draai- /kantel netwerkcamera‘s
Flexibel overzicht in het locale netwerk of Internet
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ABUS draadloze rookmelders

 9 Optische rookmelder met geïn-
tegreerde Piezo alarmgever

 9 De alarmmelders communiceren 
met elkaar, waneer één melder 
rook detecteert, dan geven alle 
rookmelders een alarm.

 9 Instelbare codering 

 9 Rijkwijdte ca. 100 m in vrij veld

Uw installateur:

Rookmelders redden 
levens

Kleine helper, grote werking


