visuele verificatie

Bescherm uw huis en gezin met een
professioneel beveiligingssysteem
Met het SecuSafe professioneel beveiligingssysteem bent u ervan verzekerd dat u uw huis en gezin
worden beschermd door het meest geavanceerde alarmsysteem en technologie die momenteel op de
markt beschikbaar zijn.
SecuSafe maakt gebruik van draadloze bewegingsmelders met ingebouwde camera, die bij alarm een
serie foto’s maakt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om live video beelden op te nemen middels
geinstalleerde IP camera’s. De foto’s en video’s worden tezamen met de alarmmelding direct naar uw
smartphone App verzonden.
De SecuSafe kan zodanig geprogrammeerd worden, dat deze reageert op iedere gewenste alarm
trigger, of dit nu een inbraak, veiligheid (brand/water etc) of een medische noodoproep is. Zodoende
kunt u middels uw App direct live videobeelden vanuit uw huis zien en de noodzakelijke actie daarop
ondernemen.
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Bewegingsmelder
met geïntegreerde
fotocamera

Met EL's bewegingsmelder kunt u "live"
een mogelijk inbraak verifiëren.
• Hoge kwaliteit beelden
• Nachtzicht
• Voorkomt valse alarmen door (huis)dieren (tot 45

kg)

• Tot 10 kleuren foto's per alarm
• Tot 8 draadloze PIR camera's per iConnect alarm paneel
• Iedere detector kan worden toegewezen aan een
PIR camera, zodat bij een alarm beelden worden
geproduceerd. Dit geldt voor alle detectoren, inclusief
rook, water en medische melders.

MyELAS

Binnen en buiten camera's
• Live video
• Smartphone app

App store

Play store

Koolmonoxide / Gas melder
Genereert een alarm n aanwezigheid van gevaarlijke
niveau's aan koolmonoxide (CO), butaan, propaan en
methaan (aardgas).

Draadloze rookmelder
Ontworpen voor plafond montage en gebruik
binnenshuis. Vroegtijdige detectie van rookgassen
kan levens redden.

Draadloos deur / raam magnetisch contact
Genereert bij ingeschakelde beveiliging automatisch
een alarm wanneer deuren of ramen worden
geopend.

2-weg draadloze afstandsbediening (keyfob)
Schakel uw beveiliging eenvoudig in en uit, zonder
gebruik te maken van een bedieningspaneel

Draadloos LCD bedieningspaneel
Eenvoudig te gebruiken, volledig draadloos en
fraai design LCD bedieningspaneel

Draadloze diervriendelijke bewegingsmelder
Een draadloze bewegingsmelder voor binnengebruik
kan onderscheid maken tussen het bewegingspatroon
van een huisdier en dat van een inbreker.

Draadoze sirene's
Eenvoudige installatie zonder rommel, voor binnen of
buiten gebruik
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SecuSafe is een professioneel draadloos beveiligingssysteem met een breed scala
aan accessoires om uw huis bevrijd te houden van indringers en te beschermen
tegen andere mogelijke gevaren zoals brand, water enz.

Draadloze bewegingsmelder met geïntegreerde camera
De bewegingsmelder met geïntegreerde camera wordt
automatisch geactiveerd bij detectie van inbraak en stuurt
direct een serie van foto's naar uw Smartphone App.

Draadloze watermelder
Zorgt voor snelle detectie van water lekkage. De
watermelder is ideaal voor gebruik in kelders of in de
buurt van airconditioners of uw gootsteen en werkt
zelfstandig gedurende stroomuitval.

Draadloze paniekknop
Eenvoudig te gebruiken draadloze handzender,
speciaal ontworpen voor bescherming in kritieke
situaties. Beschikbaar in twee modellen voor
paniek en medische noodsituatie.

Draadloze buiten bewegingsmelder
Een robuste en betrouwbare bewegingsmelder, speciaal
ontworpen voor buiten gebruik.

