Draadloos alarmsysteem

Het draadloze alarmsysteem
van Somfy zorgt voor uw
gemoedsrust
Met het draadloze Protexial io alarm heeft u een
hoogwaardige bescherming en het gemak van
een op maat gemaakt systeem.

Doeltreffende veiligheid
Dankzij het Somfy alarm kunt u voor de beveiliging van uw huis
gebruikmaken van de modernste technologieën, zoals alarmering via
GSM en beveiligingscamera’s. In combinatie met de gemotoriseerde
raam- en deurvoorzieningen in uw huis staat het alarmsysteem
garant voor de juiste actieve beveiliging.
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Gepersonaliseerde veiligheid
De draadloze, esthetische en discrete elementen van uw alarmsysteem gaan volledig op in uw interieur. Het alarmsysteem van
Somfy is modulair en uw installatie kan op elk moment gemakkelijk
worden aangepast aan veranderde behoeften.

Veiligheid en gemak
U beschikt over talloze bedienings- en toezichtmogelijkheden,
via een beveiligde internetverbinding thuis of waar u ook bent.
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Alle elementen van het Protexial io
alarmsysteem worden gedurende
5 jaar gegarandeerd.
Het Somfy alarm voldoet aan de
Europese normen (EN 50 130-4).
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Centrale

Alarmering

Home Motion by Somfy: Actieve veiligheid
Het Somfy alarmsysteem kan worden
aangesloten op de gemotoriseerde Somfy
systemen in uw woning (ingang, garagedeur,
rolluiken). De koppeling tussen alarmsysteem
en gemotoriseerde voorzieningen draagt bij

aan een effectieve detectie en ontmoediging van
indringers. Ook worden dankzij deze koppeling
eventuele calamiteiten in huis eerder geregistreerd
en evacuatieroutes sneller toegankelijk gemaakt.
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Te bedienen via internet
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Sirene

Beveiligingscamera

Ontmoediging

Controle
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Bewegingsmelders
binnen en buiten

6
Deur/raam
contact

Detectie
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Rookmelder
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Afstandsbediening

LCD-bedieningspaneel
met badgelezer

Besturing
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Efficiënt:
Veiligheid voor u, wat er ook gebeurt
Somfy brengt in dit volledige draadloos alarmsysteem het beste op het gebied van
beveiligingstechniek samen zodat u dag en nacht kunt rekenen op een optimale bescherming.

Beveiligde radioverbinding met
informatieterugkoppeling tussen de
verschillende componenten
• De radiocommunicatie tussen de
componenten van uw systeem gebruikt
altijd twee verschillende frequenties: de
informatie wordt ook in geval van storing
van een frequentie verzonden.
• De informatieterugkoppeling door middel
van geluid- of lichtsignaal bevestigt dat
uw alarm goed is geactiveerd. U kunt met
een gerust hart van huis gaan!

Uw alarm is 100% autonoom

jaar

D ankzij de voeding met standaardbatterijen werkt uw Somfy alarmsysteem ook
bij opzettelijke of onopzettelijke stroomstoring.
• De standaardbatterijen die het systeem
voeden, hebben een levensduur van vier jaar,
dankzij het lage verbruik van de elektronica.

Videocontrole
Bekijk de beelden van uw woning via een
beveiligde server ter bewaking of identificatie
van een indringer in geval van een alarm.

Uw installatie is automatisch
beschermd
• Permanente zelfcontrole: de elementen
van het systeem communiceren permanent
over hun status met de centrale.
De centrale waarschuwt u als er een
probleem ontstaat.
• Sabotage of het openen van een van de
elementen laat het alarm afgaan.

Alarmering via GSM-transmissie
Alarmboodschappen worden overgebracht
via GSM of via de telefoonlijn, ook in geval
van gedeeltelijke of totale stroomuitval.
Dankzij verschillende specifieke bewegingsmelders signaleert uw Somfy alarmsysteem het
verschil tussen een klein dier (een huisdier of
een vogel die op het terras neerstrijkt) en een
echte indringer.

Verbeter uw bescherming:
Als uw huis al is uitgerust met gemotoriseerde of automatische producten van Somfy (garagedeur, rolluiken, verlichting…)
kan uw alarmsysteem daarmee worden verbonden. Een pluspunt voor uw veiligheid en comfort!

E x c l us i e f b i j S o m f y

> K omT in actie nog voordat een
inbraak kan plaatsvinden
Dankzij een bewegingsmelder voor buiten
wordt de aanwezigheid van een indringer
al ontdekt nog voordat deze de woning is
binnengedrongen.
Twee beveiligingsniveaus:
1. Het ontmoedigende ‘pre-alarm’-niveau
doet de indringer op de vlucht slaan zonder
de hele buurt op te schrikken (inschakeling
van verlichting en sluiten van de rolluiken).
2. Het niveau ‘totale inschakeling’ treedt in
werking zodra de indringer doorzet: de
sirenes gaan op volle kracht af en u wordt
telefonisch gewaarschuwd.

> H et vergemakkelijken van
evacuatie bij brand
Zodra ergens in huis rook wordt gedetecteerd,
gaan alle gemotoriseerde rolluiken van
de woning onmiddellijk open om alle
uitgangen vrij te maken en de evacuatie te
vergemakkelijken.
> Toezicht houden op afstand
Zodat u altijd op de hoogte bent van de
status van uw woning. Dit kan zowel via de
computer als smartphone.

> Aanwezigheid simuleren
De klokfunctie simuleert de aanwezigheid
van personen. Als u afwezig bent, worden de
rolluiken en/of verlichting automatisch
ingeschakeld op geprogrammeerde
tijdstippen.
Somfy io-homecontrol®:
Feedback van informatie
U kunt in real time controleren of een
opdracht accuraat is uitgevoerd en de status
van elk element opvragen (open/gesloten of
aan/uit).

5

Gepersonaliseerde beveiliging
Het modulair uitbreidbare draadloze Somfy alarmsysteem past zich exact aan
uw behoeften aan, nu en in de toekomst.

Een systeem voor elke woning
Somfy geeft installateurs een gerichte
training zodat u zeker kunt zijn van de beste
maatwerkoplossing en een vakkundige
ingebruikstelling.

Een systeem dat is geïntegreerd in uw
inrichting
Het 100% draadloze Somfy alarmsysteem
wordt geïnstalleerd zonder bedrading van
de detectiepunten, dus zonder de wanden
te beschadigen.

Een systeem dat altijd kan worden
aangepast aan uw behoeften
Uw Somfy alarmsysteem kan op ieder
moment worden verbeterd of uitgebreid door
componenten aan de basisinstallatie toe te
voegen, zoals diverse bewegingsmelders,
bedieningspaneel… tot maximaal 50
elementen.

U kunt tot drie afzonderlijke beveiligingszones instellen

> A anwezigheidsmodus

Als u aanwezig bent,
kunnen bepaalde zones
worden beschermd. In
geval van binnendringing
zal het alarm onmiddellijk
of vertraagd afgaan.

> A fwezigheids
modus

Als u afwezig bent,
worden alle zones door
het alarm beschermd.

Zone A

Ingangen en tuin

Zone B

Een deel van de woning dat
’s nachts niet wordt gebruikt
(bijv. begane grond of garage)

Zone C

Een deel dat overdag niet
wordt gebruikt
(bijv. bovenverdieping of zolder)

Zone A
Zone B
Zone C

Optimale bescherming
en gemak
Het systeem biedt optimale veiligheid en gebruiksgemak aan alle
gezinsleden en is door groot en door klein eenvoudig te bedienen.

Verschillende bedieningsopties om uw alarmsysteem te besturen

Thuis, het LCD-bedieningspaneel

Gemakkelijk en eenvoudig om het
systeem geheel of gedeeltelijk te
activeren. Tevens geschikt om de
automatische Somfy producten in
huis mee te bedienen (garagedeur,
verlichting, rolluiken…).
Op de display verschijnt een
melding om u te laten weten dat
uw opdracht correct is uitgevoerd.

Zo eenvoudig als wat,
de badge.

Altijd op zak,
de afstandsbediening

U hoeft geen code te
onthouden, de badge langs het
bedieningspaneel halen volstaat.
Ideaal voor kinderen!

Handig als u met de auto vertrekt
of thuiskomt: de afstandsbediening activeert en deactiveert
niet alleen het alarm, maar opent
of sluit ook het toegangshek of de
garagedeur voor u!

Exclusief bij Somfy:

Op afstand met een
smartphone of computer met
internetaansluiting

Een speciale beveiligde
internetverbinding om uw
alarmsysteem te bedienen.

TaHoma®

Unieke interface om de uitrustingen in het huis te
programmeren, bedienen en controleren. TaHoma
is de ideale oplossing voor woningen met meerdere
toepassingen: activeer en deactiveer het alarm en
bedien de andere toepassingen in huis, bijvoorbeeld
zonwering of verlichting waar u ook bent.
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NV Somfy SA (Belux)

Postbus 163

Mercuriusstraat 19

2130 AD Hoofddorp

B-1930 Zaventem

Nederland

België

T +31 (0)23 56 25 051

T + 32 (0) 2 712 07 70

F +31 (0)23 56 15 823

F + 32 (0) 2 725 01 77

info@somfy.nl

info@somfy.be

www.somfy.nl

www.somfy.be
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