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De centrale is het hart van uw 
geconnecteerde woning. Hier worden 
al uw draadloos geconnecteerde 
apparaten beheerd. Dankzij de 
centrale kunt u uw toestellen 
bedienen via uw SecuritasPro-app.

Combineer veiligheid, comfort en 
gemoedsrust!

De centrale is verbonden met het 
Securitas-centrum voor bewaking 
op afstand, waar men bij een alarm 
onmiddellijk reageert. Of u nu op 
weekend, op vakantie of naar een feestje 
met vrienden bent, Securitas waakt over 
uw bezittingen.
Dankzij de SecuritasPro-app en de 
ingebouwde slimme technologie houdt 

u op eenvoudige manier een oogje in 
het zeil en kunt u vlot alles bedienen.

Met het draadloze, geïntegreerde 
systeem van de geconnecteerde woning 
profiteert u
van alle automatiseringscomfort 
en bespaart u meteen ook energie. 
Alle geïnstalleerde onderdelen 
communiceren onderling en reageren 
zoals u dat hebt beslist. Het licht 
aanschakelen wanneer de deur 
opengaat, een melding ontvangen 
wanneer de kinderen thuiskomen van 
school, videobeelden doorsturen bij een 
onverwachte gebeurtenis: het zijn maar 
enkele van de vele scenario’s die u met 
uw SecuritasPro-app kunt instellen.

Druktoetsen
Eigenschappen
• Draadloos
• Bewaakte en beveiligde 

communicatie tussen toetsenbord 
en centrale, melding indien 
batterij bijna leeg is

• Zelfbescherming bij openen of 
wegnemen

• Communicatieprotocol: beveiligde 
radiofrequentie, 868 Mhz

• Voeding via lithiumbatterij (CR2 
3V)

• Autonomie: ongeveer 4 jaar of 4 
activeringen per dag

Via de druktoetsen kunt u de 
bescherming van uw woning 
gemakkelijk aan- en uitschakelen.
Elk lid van het gezin kan een andere 
code krijgen. Het toetsenbord is 
bovendien voorzien van alarmknoppen 
waarmee u manueel een stil alarm, 
brandalarm
of medisch alarm in werking kunt stellen. 
U kunt een melding programmeren 
wanneer iemand uw bewakingssysteem 
aan- of uitzet. Dat is handig om te weten 
wanneer uw kind thuis komt van school.

Paniekknop
Eigenschappen
• Draadloos
• Vast of draagbaar
• Alarm wordt door de politie 

prioritair behandeld
• Bewaakte en beveiligde 

communicatie tussen de 
paniekknop en de centrale, 
melding indien batterij bijna leeg is

• Communicatieprotocol: beveiligde 
radiofrequentie (868 Mhz)

• Voeding via een lithiumbatterij 
(CR123 3V)

• Autonomie: 5 jaar bij normaal 
gebruik

Afstandsbediening
Eigenschappen
• Diverse functies: geheel of 

gedeeltelijk aan- en uitschakelen
• Voorzien van een 

sleutelhangerring
• Communicatieprotocol: beveiligde 

radiofrequentie (868 Mhz)
• Voeding via lithiumbatterij (CR 

2032)
• Autonomie: 8 jaar met 4 

activeringen per dag

Draadloos

Al onze accessoires communiceren 
via Beveiligde Radiofrequentie. 
Vervelende installatiewerken of 
kabels trekken is dus niet meer 
nodig. Zonder obstakels bedraagt 
de maximale communicatieafstand 
tussen onze accessoires wel 200m.

Ingebouwde sirene

De centrale bevat een krachtige 
ingebouwde sirene die dieven 
en boosdoeners op de vlucht zal 
jagen.

Noodbatterij

In geval van een stroomonderbreking 
blijft de centrale volledig operationeel 
dankzij de ingebouwde batterij.

Vereenvoudigde communicatie

De centrale heeft enkel een 
internetverbinding nodig. Ze 
is bovendien voorzien van een 
geïntegreerde gsm-module met 
simkaart, om de connectie ook in 
geval van een internetstoring te 
blijven verzekeren.

Crash and Smash

De centrale is beschermd tegen 
elke poging om uw installatie buiten 
werking te stellen.

Activeer uw alarmsysteem of doof 
zeer eenvoudig automatisch uw 
verlichting.
Met dit kleine accessoire kunt u uw 
alarmsysteem aan- en uitschakelen. De 
afstandsbediening is zeer klein en kan 
gemakkelijk aan uw sleutelbos worden 
gehangen.
De afstandsbediening telt vier knoppen, 
om uw alarmsysteem geheel of 
gedeeltelijk aan- of uit te schakelen. 
Ze is voorzien van een ring en een 
beschermklep om te verhinderen dat de 
knopjes per ongeluk worden ingeduwd.

Hoort u een verdacht geluid en voelt u 
zich niet veilig, dan kunt u op discrete 
manier hulp inroepen.

Met een simpele druk op de knop stelt 
u bij gevaar of paniek een stil alarm in 
werking. Securitas waakt over u en uw 
naasten!
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De CO-detector levert een 24/7 
bescherming van u en uw familie 
door de detectie van het gevaarlijke 
koolstofmonoxide (CO) in uw woning. De 
electrochemische CO-sensor is in staat 
om reeds zeer lage monoxide niveaus 
(tot 30ppm) te detecteren en een alert 
door te sturen naar de centrale.

De rookdetector heeft een verzorgd 
design. Hij is vrij klein en daardoor 
onopvallend, en bovendien een 
onmisbaar en performant product.
De detector is volledig draadloos en 

communiceert met de SecuritasPro-
centrale via radiosignalen. Als de 
rookmelder geactiveerd wordt, stoot 
de sirene een krachtig geluidssignaal 
van 95 dB uit en wordt tegelijk de 
ingebouwde sirene van de centrale 
in werking gesteld. Zo kunt u de 
waarschuwing dus ook op uw mobiele 
telefoon ontvangen.

Een openingsdetector is een 
randapparaat dat uit twee elementen 
bestaat. Het zet het alarm in werking 
wanneer de twee elementen geen 
contact meer maken. Bijzondere 
aandacht werd besteed aan het design 
van deze detector. Hij is klein en gaat op 
een discrete manier op in uw interieur.

U kunt deze magnetische detector 
plaatsen op de ramen of deuren van 
uw woning of de ruimte die beschermd 
moet worden.

De discrete bewegingsdetector 
maakt het mogelijk iemands 
aanwezigheid te detecteren. 
Deze kleine infrarooddetector kan 
een ruimte van meerdere vierkante 
meters beschermen. Dankzij zijn grote 
detectiehoek, zijn gevoeligheid en het 

systeem dat hem immuun maakt voor 
valse meldingen, kunt u in alle rust 
de deur achter u dichttrekken en uw 
woning blijven bewaken.
Zelfbescherming tegen openen 
of wegnemen. Dankzij zijn lage 
batterijverbruik is dit een uitermate 
doeltre end product.

De infrarood-bewegingsdetector bevat 
een minieme digitale fotocamera. 
Wanneer een beweging wordt 
waargenomen, worden er foto’s 
gemaakt om elke twijfel weg te 
nemen. U kunt op elk moment nagaan 
waarom er foto’s werden gemaakt. De 
SecuritasPro-app stelt u bovendien 
in staat zowel overdag als ‘s nachts 

foto’s te maken wanneer u dat wenst 
en die foto’s op uw mobiele telefoon 
te ontvangen. Bij een ideale plaatsing 
vormt deze bewegingsdetector een te 
duchten wapen tegen inbrekers.

Bewegingsdetector met camera

Eigenschappen
• Ongevoelig voor dieren tot 15 kg
• Wanneer het alarm wordt 

geactiveerd, maakt de 
bewegingsdetector met camera 
drie opeenvolgende foto’s: voor, 
tijdens en na het alarm.

• Foto’s maken op aanvraag via 
de SecuritasPro-app. In dat 
geval wordt 1 foto gemaakt, die 

Bewegingsdetector

Rookdetector

• Eigenschappen
• Draadloos
• Bewaakte en beveiligde 

Waterdetector

• Eigenschappen
• Draadloos
• Kan zowel op de muur als op de 

vloer gemonteerd worden
• Communicatieprotocol: 

beveiligde radiofrequentie (868 
Mhz)

• Voeding via 4 AAA-batterijen
• Autonomie: 6 jaar met één 

activering per jaar

CO-detector

• Eigenschappen
• Aangesloten op een bestaand 

stopcontact
• Voorzien van een bedienbare 

schakelaar op de voorzijde
• ngebouwde usb-lader
• Vermogen van de toestellen 

die op het stopcontact worden 
aangesloten 230 VAC 2200 W

• Met energiefunctie
• Ledaanduiding van het type 

gebruik

beschikbaar is in uw opslagruimte.
• Bewaakte en beveiligde 

communicatie tussen de detector 
en de centrale, melding indien 
batterij bijna leeg is

• Infrarood-detectieafstand: 12 m
• Detectiehoek: 110°
• Flits voor nachtzicht
• Communicatieprotocol: 

beveiligde radiofrequentie (868 
Mhz) en beveiligde ZigBee

• Voeding via lithiumbatterij 
(CR123 3V)

• Autonomie: 5 jaar, afhankelijk van 
het gebruik

• Gecombineerd met intelligente 
domotica

• Eigenschappen
• Draadloos
• Ongevoelig voor dieren tot 15 kg
• Bewaakte en beveiligde 

communicatie tussen de detector 
en de centrale, melding indien 

batterij bijna leeg is
• Infrarood-detectieafstand: 12 m
• Detectiehoek: 110°
• Zelfbescherming tegen openen of 

wegnemen
• Communicatieprotocol: beveiligde 

radiofrequentie (868 Mhz)
• Voeding via lithiumbatterij 

(CR123 3V)
• Autonomie: 5 jaar met 20 

activeringen per dag
• Gecombineerd met intelligente 

domotica

Magnetische contact

• Eigenschappen
• Draadloos
• Detecteert de toestand van het 

raam / de deur (open of dicht)
• Test- en leerknop
• Bewaakte en beveiligde 

communicatie tussen de 
rookdetector en de centrale , 
melding indien batterij bijna leeg is

• Maximale ruimte tussen het 

contact en de magneet: 15 mm
• Zelfbescherming tegen opening 

of wegnemen
• Communicatieprotocol: beveiligde 

radiofrequentie (868 Mhz)
• Voeding via lithiumbatterij 

(CR123 3V)
• Autonomie: 5 jaar, afhankelijk van 

het gebruik
• Gecombineerd met intelligente 

domotica

De waterdetector wordt net boven de 
grond geplaatst en is zeer nuttig in 
ruimtes waar waterlekkage kan optre-
den die grote schade kan aanrichten, 
zoals de badkamer, het washok of de 
keuken. Zodra de sonde van de detector 
met water in contact komt, wordt een 
waarschuwingssignaal in werking gesteld.

communicatie tussen de 
rookdetector en de centrale, 
melding indien batterij bijna leeg 
is

• Testknop
• Voorzien van een interne buzzer 

van 95 dB op 1 meter
• Communicatieprotocol: beveiligde 

radiofrequentie (868 Mhz)
• Voeding via lithiumbatterijen (1,5 

V AA x3)
• Autonomie: ongeveer 4,5 jaar of 

1 actievering per dag
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Zoals bekend heeft de buitensirene en 
zeer doeltreffend ontradend effect. 

nbrekers kiezen liever een woning die 
niet met een alarmsysteem is uitgerust 
dan een woning die bewaakt wordt. De 
draadloze buitensirene kan op elke plaats 
aan de buitenkant van uw zaak worden 
geïnstalleerd en communiceert met de 
centrale via de radiofrequentie. Ze is aan 
de voorkant voorzien van een flitslicht 
om de politie de weg te wijzen tijdens de 
interventie.

Met de NVR-recorder is het mogelijk 
om de camerabeelden van 4 IP 
camera’s continu digitaal op te slaan 

en/of terug te kijken. Terug en live 
bekijken van opgenomen beelden kan 
op het SecuritasPro platform op de app 
en op de webbrowser, maar kan ook 
doormiddel van een direct aangesloten 
monitor. Aangeraden indien u op 
permanente basis camerabeelden 
wil bekijken en opslaan (bvb. in een 
winkelruimte).

Dankzij de outdoor draadloze IP-
camera kunt u uw woning en de directe 
omgeving ook van buitenaf permanent 
in het oog houden. Met de app kunt u in 
real time en in HD zien wat er bij u in uw 

zaak gebeurt, ook ‘s nachts (tot op 12 
meter).  De net zoals de binnencamera, 
maakt de buitencamera maakt een 
filmpje wanneer hij geactiveerd wordt of 
maakt hij een opname op uw verzoek. 
Het filmpje wordt vervolgens bewaard in 
uw opslagruimte. Op die manier zijn de 
beelden beschikbaar via de SecuritasPro-
app.

Binnensirene

De binnensirene is zeer hinderlijk voor 
inbrekers en boosdoeners. Hoe sterker 
het geluidssignaal van uw installatie, hoe 
minder de dieven geneigd zullen zijn 

te blijven en het Zaak te doorzoeken. 
Deze kwaliteitsvolle binnensirene met 
verzorgd design heeft een vermogen 
van 104 dB. De binnensirene kan op elke 
plaats in uw zaak worden geïnstalleerd 
en communiceert met de centrale via 
radiosignalen.

Eigenschappen
• Draadloos
• Geleidingsvermogen: 107 dB op 

1 meter

Buitensirene

Vi
dé

oIP-camera

• Dagzicht in kleur, nachtzicht in 
zwart-wit

• Ingebouwde infraroodleds voor 
nachtzicht

• Hoek: 112° (horizontaal) 100° 
(verticaal)

• Werkt via ethernet- of 
wifiverbinding

• Voeding via het elektriciteitsnet
• Gecombineerd met intelligente 

domotica

Dankzij de IP-camera kunt u uw woning 
permanent in het oog houden via 
de SecuritasPro-app. Met de app kunt 
u in real time zien wat er bij u thuis 

gebeurt. De IP-camera maakt een 
filmpje wanneer hij gealarmeerd wordt 
of op uw verzoek. Het filmpje wordt 
vervolgens bewaard in uw opslagruimte. 
Op die manier zijn de opnamen 
beschikbaar via de SecuritasPro-app.

NVR (network video recorder)
Eigenschappen
• 1TB opslagruimte
• 1 GHz media processor en 

128MB Flash memory
• DDRIII 1GB SDRAM chip
• 4Mbps video throughput per 

kanaal
• 4 kanalen
• 121(mm) x 185.9(mm) x 

170.87(mm)
• Compatibel met de binnen-en 

buitencamera van SecuritasPro

Buitencamera
Eigenschappen
• HD-video-opnamen: 720P, 

1280x800, 600x400 of 
300x200

• Nachtzicht tot 12 meter
• Werkt via wifiverbinding
• Voeding via het elektriciteitsnet 
• Gecombineerd met intelligente 

domotica 

• Eigenschappen
• HD-video-opnamen: 1/3.2” 

CMOS, 1280x800

• Eigenschappen
• Draadloos
• Geluidsvermogen: 104 dB op 1 

meter.
• Bevestiging van aan- of 

uitschakelen via een pieptoon
• Melding indien batterij bijna leeg is
• Zelfbescherming bij openen of 

wegnemen
• Communicatieprotocol: beveiligde 

radiofrequentie (868 Mhz)
• Voeding via 4 alkalinebatterijen 

(1,5 V)
• Autonomie: 2 jaar bij normaal 

gebruik

• Bevestiging van aan- of 
uitschakelen via een pieptoon en 
knipperend flitslicht

• Melding indien batterij bijna leeg is
• Ledlamp
• Zelfbescherming bij openen of 

wegnemen
• Communicatieprotocol: beveiligde 

radiofrequentie (868 Mhz)
• Voeding via 2 alkalinebatterijen 

(type D)
• Autonomie: 3 jaar bij normaal 

gebruik



Deze HD dome camera is 
geoptimaliseerd voor zowel binnen- 
als buiten video monitoring. De 
buitenkant van de camera is extra 
beschermd tegen vandalisme. 
Deze camera is verbonden met het 
SecuritasHome platform via een 
ethernet kabel, die ook dienst doet als 
voeding voor de camera (Power over 
Ethernet). Met deze camera kan je zowel 
livebeelden bekijken als opnames 
maken via de app.

Vi
de

oPoE bullet camera

Deze HD mini bullet camera is 
geoptimaliseerd voor zowel 
binnen- als buiten video monitoring. 
Deze camera is verbonden met het 
SecuritasHome platform via een 
ethernet kabel, die ook dienst doet als 
voeding voor de camera (Power over 
Ethernet). Met deze camera kan je zowel 
livebeelden bekijken als opnames 
maken via de app.

PoE dome camera 

Eigenschappen 
• Live resolutie 1280x720, 

640x360, 320x180, et 176x100
• Opnameresolutie: 1280x720
• Dagzicht in kleur, infrarood 

nachtzicht
• Infrarood range tot 30m
• Hoek: 85°
• Werkt via ethernetverbinding
• Voeding via het ethernet
• IP66 waterdicht en stofbestendig
• Combineerbaar met intelligente 

domotica

Eigenschappen 
• Live resolutie 1280x720, 

640x360, 320x180, et 176x100
• Opnameresolutie: 1280x720
• Dagzicht in kleur, infrarood 

nachtzicht
• Infrarood range tot 30m
• Hoek: 106°
• Hoekaanpassingen: Pan: 0 - 355°; 

Tilt: 0 - 75°; Rotatie: 0 - 355°
• Werkt via ethernetverbinding
• Voeding via het ethernet
• IP66 waterdicht en stofbestendig
• Combineerbaar met intelligente 

domotica
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Voor elk moment van de dag, voor 
elke gelegenheid of voor elk gevoel: 
onze slimme lamp kleurt uw woning 
met de perfecte lichtschakeling. 
Eenvoudig in te draaien, verandert onze 
slimme lamp elke staan-of hanglamp 
in een slim toestel. Vul uw kamer met 
perfect wit licht naar uw keuze en 16 
miljoen kleuren.  Bovendien is onze 

lamp uitgerust met een perfecte dim 
technologie (1%-99%) en kan u de lamp 
zowel binnen als buiten gebruiken. 

Dankzij de integratie met ons 
SecuritasPro platform, kan u de lamp 
bedienen vanop uw app, regels instellen 
voor elk moment of elke gebeurtenis 
door de dag. Gewoon bedienen vanop 
de muurschakelaar werkt natuurlijk ook 
nog. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Dankzij het geconnecteerde 
stopcontact kunt u een elektrisch 
apparaat zeer gemakkelijk aan- of 
uitschakelen via uw SecuritasPro-app, 

toegankelijk via het internet of uw 
smartphone. Ook als u niet in uw zaak 
bent, geeft u anderen de indruk dat 
u dat wel bent! Het geconnecteerde 
stopcontact is handig om een 
aanwezigheid te veinzen. Dit heeft een 
ontradend e ect op mogelijke inbrekers.
Dankzij de slimme domoticafunctie in 
combinatie met het geconnecteerde 
stopcontact bespaart u tijd en energie. 

De slimme wifi deurbel met 
geïntegreerde HD camera, infrarood 
bewegingsdetector, digitale microfoon 
en luidspreker, laat u toe om met uw 
bezoekers te spreken, te zien wie er 
aan uw deur staat of een opname te 
bekijken van wie er aan uw deur gestaan 
heeft. Bovendien kan je via de integratie 
met het SecuritasPro platform regels 

opzetten van wat er gebeurt als de 
deurbel beweging waarneemt, of als 
er op de bel gedrukt wordt (bvb. het 
aandoen van een lamp). 
 Dankzij de deurbel komt u nooit nog 
voor een verrassing te staan wanneer u 
de deur opent, of kan u vanop afstand 
met uw bezoekers praten wanneer 
u niet in uw zaak bent. Ook indien u 
ongewenste bezoekers voor de deur 
zou hebben, worden deze opgemerkt, 
gefilmd en krijgt u een boodschap op uw 
smartphone. Kortom, de slimme deurbel 
is een onmisbaar onderdeel van een 
veilige en slimme woning
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Slimme deurbel

Slimme lamp

Eigenschappen
• 9 Watt LED (overeenkomstig met 

70 Watt in een conventionele 
lamp)

• Eenvoudige installatie: indraaien 
en op de knop drukken

• Communicatieprotocol: beveiligde 
radiofrequentie (868 Mhz) 

• E27 fitting
• Levensduur: 50.000 uren 
• 180° lichtstraal
• Color Rendering Index (CRI): 80
• Gecombineerd met intelligente 

domotica 

Geconnecteerd stopcontact
• Eigenschappen
• Aangesloten op een bestaand 

stopcontact
• Voorzien van een bedienbare 

schakelaar op de voorzijde
• ngebouwde usb-lader
• Vermogen van de toestellen 

die op het stopcontact worden 
aangesloten 230 VAC 2200 W

• Met energiefunctie
• Ledaanduiding van het type 

gebruik

Eigenschappen

• Aangesloten op de bedrading van 
een bestaande gewone deurbel, 
of via een optionele adapter op 
een bestaande digitale deurbel. 
Het reeds bestaande belgeluid zal 
blijven werken. 

• Drukknop met LED licht, 
instelbaar naar gebruik

• HD full color video camera met 
full color night vision: bezoekers 
kunnen ook ‘s nachts duidelijk 
gezien worden 

• Digitale microfoon en speaker 
•  Infrarood bewegingsdetector : 

beweging wordt gedetecteerd tot 
op 240 cm

• Compatibel met Wi-Fi 802.11 
b/g/n, 2.4 GHz tot 150 Mbps

• Geschikt voor buitengebruik




