Beveiliging

Een draadloos beveiligingssysteem
biedt nagenoeg onbeperkte
uitbreidingsmogelijkheden. En
afstandsbedieningen maken het
systeem nog gebruiksvriendelijker!

Toetsenborden

Met een ruime keuze uit
gebruiksvriendelijke codeklavieren
kunt u uw systeem eenvoudig
bedienen. Met hun stijlvolle
vormgeving verfraaien ze uw
omgeving.

Intercommodule

Met de tweerichtingscommunicatie van
de intercommodule kunt u onbeperkt
met de meldkamer communiceren bij
alarm of om dringende noodhulp te
vragen.
U kunt de module gebruiken als
een semafoon, om naar de radio te
luisteren of om een paniekalarm in te
schakelen.

EVO48

Toegangscontrole

Controleer de verschillende zones
van uw omgeving door elke gebruiker
eigen toegangsrechten te verlenen.

EVO192

Zones:

48

192

Gebruikers:

96

999

Groepen:

4

8

Toegangscontrole:

32
deuren

32
deuren

Uitbreidingsmodules:

127

254

NEware-software

Beheer de gebruikers van het systeem
en hun mogelijkheden, programmeer
tot 32 dienstregelingen of druk
verslagen af vanaf uw bureau met het
computerprogramma NEware.
Uw installateur:

P A R A D O X . C O M

Meerwegscommunicatie

Controleer en bedien uw systeem
(inschakelen/uitschakelen,
g a r a g e p o o r t o p e n e n e n z .) ,
o n t va n g b e r i c h t e n va n h et
systeem en meld voorvallen aan
de meldkamer of andere personen
door middel van de onderstaande
communicatiemiddelen.
· Internet en e-mail
· G PRS, gsm en tekstberichten
(sms)
· Stem
· Gewone telefoon
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Draadloze technologie

Bescherm uw omgeving tegen
indringers met een geavanceerd
technologisch beveiligingssysteem
dat uw woning of uw bedrijf met een
onzichtbare afsluiting beschermt,
zodat u zich geen zorgen hoeft te
maken.
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Beveiliging en toegangscontrole
combineren
Door uw beveiligingssysteem met een toegangscontrole
uit te breiden hebt u bijkomende controle over de toegang
tot het terrein, ook als uw systeem uitgeschakeld is en u
afwezig bent.Beperk de toegang tot bepaalde zones, sluit
de toegang tot andere zones af of controleer groepen van
personen volgens hun arbeidsuren en toegangsrechten.

Een veiligheid voor uw woning
en uw bedrijf.

• Toegang tot het terrein enkel met een toegangskaart
• Toezicht over iedereen die het terrein betreedt (tot 999
personen)
• A fdruk van gedetailleerde verslagen van de
controleactiviteiten
• Inschakeling en uitschakeling van het beveiligingssysteem
met een toegangskaart in plaats van een codeklavier.

Het EVO systeem kan tot 192 zones in uw woning of bedrijf
beveiligen. Uw installateur kan u helpen met het kiezen
van het aantal detectiepunten die voor u nodig en verplicht
zijn. U kunt altijd klein beginnen en later uitbreiden via de
uitbreidingsmodules van de EVO centrales.
•M
 agneetcontacten voor uw deuren en ramen.
• De codeklavieren laten u toe om toegang te geven en
controle te hebben van uw woning vanop meerdere
plaatsen.
• B ewegingsdetectoren beveiligen uw tuin, parking,
leefruimten, kantoren en bijna elke andere binnen of
buiten omgeving dat u kiest.

Gescheiden partities, gescheiden veiligheid
Zowel in uw bedrijf als in uw privéwoning kan de EVO
tot 8 verschillende zones één enkel dak beschermen.
Thuis kan hij steeds voor een beveiligde zone rond het
zwembad zorgen zodat de kinderen zich zonder toezicht
niet te dichtbij wagen, terwijl de beveiliging van uw
woning uitgeschakeld blijft. Op het werk zijn de kantoren
beveiligd terwijl de beveiliging van de productieafdeling
uitgeschakeld blijft zolang er bedrijvigheid is.
• Ideaal voor bedrijven met meerdere sectoren of afdelingen
en voor woningen met meerdere huurders waar een
gescheiden beveiliging noodzakelijk is
• B iedt verschillende veiligheidsniveaus voor de
verschillende zones in uw woning of uw bedrijf

Het gemak van afstandsbediening
Met afstandsbedieningen maakt u uw beveiligingssysteem
nog gebruiksvriendelijker. Stel elke afstandsbediening
naar wens in om de meest gebruikte functies te kunnen
bedienen. Deze eenvoudige ingreep helpt u vals alarm te
voorkomen.
• Inschakeling en uitschakeling van het systeem met een
toets
• Opening en sluiting van bewaakte ruimten, zoals een
hek of een garage
• Inschakeling van een paniekalarm
• Wanneer twee verschillende zones beveiligd zijn,
bijvoorbeeld een appartement op de bovenverdieping
en de benedenverdieping van een zelfde gebouw, kan
elke bewoner zijn eigen beveiliging met een eigen
afstandsbediening instellen

Communicatie via internet en gsm
Gebruiksvriendelijkheid en beheer zijn sleuteltermen bij
het controleren van uw beveiliging. Met de internetmodule
en de GPRS/GSM-module kunt u uw systeem via een
internetpagina en tekstberichten controleren en bedienen.
• Ontvangst van berichten over alarm, defecten of wijziging
van de status van uw systeem via e-mail of tekstberichten
(sms)
• Toezicht op de status van uw systeem via de internetpagina
of de internetmodule
• Inschakeling en uitschakeling van het systeem via de
internetpagina of de internetmodule of door het sturen
van een tekstbericht (sms) naar het systeem

