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FLEXIBILITEIT 
Met deze technologie kunnen de aansluitingen worden gebruikt als ingang of 
uitgang, afhankelijk van de specifieke vereisten van het systeem. Tijdens de 
productie wordt dit nog niet vastgesteld. De installateur kan dus zelf bepalen 
hoeveel zones en uitgangen er moeten worden gebruikt en zo maximale 
flexibiliteit realiseren voor eventuele uitbreidingsvereisten.

FREE IN/OUT

SOFTWARE
De knowhow die Comelit in de loop der jaren op het gebied van 
huisautomatiseringssoftware heeft opgebouwd, blijkt ook waardevol te zijn bij de 
ontwikkeling van technologieën voor inbraakbeveiliging. Wij bieden oplossingen die 
bijzonder effectief zijn op het gebied van diagnostiek, het bijwerken van gegevens en 
uitbreidingen.

MANAGERSAFE

vIdEOBEWAkIng vAn ALARm
Een technologie die het mogelijk maakt om videobeelden van een alarmgebeurtenis 
weer te gegeven. Deze beelden kunnen via MMS worden verzonden of worden bekeken 
in het geheugen van de alarm gebeurtenis. Er is dus geen videorecorder nodig. Overal 
ter wereld kan de gebruiker direct de oorzaak van het alarm raadplegen door ontvangst 
van een MMS bericht of eenmaal thuis door het raadplegen van het geheugen van de 
alarm gebeurtenis.

InTEgRATIE vAn SYSTEmEn
Inbraakbeveiliging is een integraal onderdeel van de bestaande of later uit te breiden 
huisautomatiseringssystemen. Het maakt deel uit van een totaalpakket waarin 
verschillende technologieën met elkaar geïntegreerd worden.

SYSTHEME

dOUBLE
Deze technologie maakt het mogelijk om de ingangen van de centrale te verdubbelen. 
Met Double-balancering kan een ingang van de centrale twee afzonderlijke zones 
herkennen.

DOUBLE

vIDEOBEwAkING
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Controleren, 
bekijken en beheren, 
in alle veiligheid. 
CoMelit.
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Technologie en veiligheidssystemen maken 
integraal deel uit van de ervaring van Comelit. 
Gedurende haar bestaan heeft Comelit 
hoogstaande competenties ontwikkeld 
binnen de sectoren die deel uitmaken van het 
brede concept van de “controle van ruimtes 
en beveiliging van goederen en personen”: 
huisautomatiseringssystemen, CCTV, 
toegangscontrole, video-deurintercomsysteem.
De toepassing, van uiterst moderne en 
gebruiksvriendelijke technologieën in 
inbraakalarmsystemen, is dus een logische 
evolutie. Dit is een natuurlijke ontwikkeling 
van een proces waarin innovatie, veelzijdigheid 
en oplossingen van topkwaliteit met elkaar 
worden verenigd.

INBRAAKALARMSYSTEMEN 
VAN COMELIT:  
FAMILIEWAARDE



United States 
of America

Germany

Belgium

Greece

Republic of Singapore

France

Spain

Great Britain

United Arab Emirates

China

The NehterlandsIreland

COMELIT R&D,
DE MOTOR ACHTER DE INNOVATIE
De inbraakalarmsystemen van Comelit zijn het resultaat van een door gekwalificeerde specialisten 

verrichtte, continue interne research & development-activiteit. Iedere oplossing wordt in Italië geboren, 

ieder product is het resultaat van ons vermogen om innovatie te creëren, in synergie met een know-how 

die uit een wereldwijd netwerk kan putten. Dezelfde motor die kracht geeft aan onze research-activiteiten, 

maakt ook de technische service, die zich bezighoudt met de beproeving van de nieuwe oplossingen, 

dynamisch en efficiënt. De capillariteit van de commerciële structuren en het technische assistentienetwerk 

biedt een concrete garantie voor iedereen die hiermee te maken heeft: van de professionele installateur tot 

de onderneming en de klant zelf.

De onderneming | 03
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DE INTEGRATIE TussEN 
DE COMELIT-SYSTEMEN

SYSTHEME

Bewaking 
simpleCCTV: een complete serie producten voor 

videobewaking. Analoog, IP, HD-sDI.

Toegangscontrole
simpleKey toegangscontrolesysteem met Myfare 

technologie.

Beveiliging
simplesafe, een compleet systeem dat in staat is 

om aan alle vereisten m.b.t. de beveiliging van uw 

woning te voldoen, met systemen die via bedrading 

of draadloos werken.

Domotica 
simpleHome, zeer compleet 

huisautomatiseringssysteem waarmee u uw 

energieverbruik verlaagt en de veiligheid en het 

comfort van uw woning verhoogt.

Deurintercom 
simpleVideo, 2-draads- en digitale IP-systemen, 

de beste technische oplossing voor iedere 

gebruikstoepassing.

integratie tussen systemen | 05
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DE TOEPASSINGEN 
VAN COMELIT

Van een enkele villa tot grote 
appartementencomplexen, 
het vermogen van Comelit 
om design, topprestaties en 
gebruiksgemak te verenigen 
in technologische producten 
is een strategische keuze bij 
woningontwerp-projecten.

Woningen

De door de Comelit toegepaste technologieën 
bieden doeltreffende, overtuigende, veelzijdige 
en bijzonder betrouwbare oplossingen die een 
antwoord bieden op de toenemende noodzaak 
tot beveiliging van multifunctionele centra, 
verkooppunten en winkelcentra.

Commercieel/Openbaar

De toepassingen van Comelit 
garanderen optimale controle van 
grote gebieden waarbinnen elke 
ruimte andere eisen heeft: van 
personeelsingangen en kantoren tot 
magazijnen en opslagruimtes.

Industrieel

totale veiligheid | 07
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CENTRALES 
VEDO REEKS

Pag. 40 Pag. 50 Pag. 52 Pag. 56 Pag. 62 Pag. 66 Pag. 84 Pag. 87

MAGNEETCONTACTENSIRENES VOLUMETRISCHE 
DETECTOREN 
VOOR GEBRUIK 
BINNENSHUIS

DETECTOR MET 
DUBBELE PIR EN 
RADAR

BARRIÈRES TECHNOLOGISCHE 
DETECTOREN

BATTERIJEN / 
KABELS
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Video controle alarmen;
• MMs - De alarmgebeurtenis kan onmiddellijk 
worden weergegeven doordat men de beelden van 
het alarmmoment kan ontvangen via MMs, om een 
duidelijk idee te kunnen krijgen van wat er aan de hand 
is.
• Video alarm-geheugen. Raadpleging van het 
gebeurtenissen-geheugen biedt niet alleen informatie 
zoals datum, tijdstip, zone etc., maar ook de beelden 
van het alarmmoment, om te kunnen zien wat er 
gebeurd is. De videobeelden worden in de revolutionaire 
safeTouch opgeslagen. Voor deze functies is geen 
videorecorder nodig, ze worden rechtstreeks via de 
inbraakbeveiligingsapparatuur beheerd.

.01

DOuBLE-functie: verdubbeling van de ingangen, 2 
afzonderlijk herkende zones per ingang..02

DRAADLOOs systeem; een complete reeks van met 
de centrale geïntegreerde draadloze-accessoires, voor 
installatie in ruimtes waar geen bedrading kan worden 
aangelegd.

.04

Free IN/OuT functie: mogelijkheid tot aansluiting op 
dezelfde in-/uitgang van een sirene of een detector..03

software safe Manager.10
Tijdprogrammering: de flexibiliteit 
van de centrale maakt het beheer van 
programmeringen op basis van tijd mogelijk 
voor inschakelingen, uitschakelingen, 
gebruikers en uitgangen.

.11

EN50131: gebouwd in overeenstemming met de 
Europese normen.12

• Vrijwel alle systemen verzenden een bericht, 
sommigen kunnen ook beelden versturen. 
Met Vedo van Comelit is het mogelijk 
camerabeelden live te bekijken.

• Wanneer er een alarm is, wordt u 
gewaarschuwd via een video pop-up

.13

Live videobeheer op 
safeTouch.14

De directe aansluiting van de inertie-
detectoren en van de detectoren voor rolluiken 
vereenvoudigt de bedrading en bespaart de 
installateur de aanschaf en installatie van 
aanvullende analysekaarten.

.09

universele aansluiting ingangen, NC, NO, 
enkele, dubbele en drievoudige balancering, 
double. Beheer van ingangen in AND

.07

snelle instelling van audioberichten via Text 
to speech: vereenvoudigt de registratie van 
de berichten in de audiomodule, de berichten 
worden eenvoudig opgesteld via de computer.

.08

Connectiviteit: sMs, voice-berichten, 
webinterface, voice-menu en MMs..05

Totale integratie met alle systemen van 
Comelit (huisautomatisering, CCTV, video-
deurintercomsystemen) 

.06

DOWNLOAD 
DE NIEuWE 
VEDO APP VOOR 
iOs EN ANDROID!!!

videata

DE 
PLUSPUNTEN 
VAN HET 
COMELIT 
VEDO 
sYsTEEM

> Zie pag. 32
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De centrales en technologische 
apparaten van Comelit bieden de 
ruimste keuze in “grootte”, type 
en stijl. “Op maat” oplossingen die 
voldoen aan diverse functionele 
en esthetische vragen. 
Deze artikelen zijn immers 
beschikbaar met een metalen 
en hightech kunststof opbouw- 
of inbouwbehuizing. Dankzij de 
veelzijdigheid van het assortiment 
kunt u kiezen voor ultra-

compacte centrales, ideaal voor 
architecturale ruimten van klein 
formaat, waarbij optimalisatie 
van de ruimte noodzakelijk 
is, of voor oplossingen die 
kunnen worden geïntegreerd 
met andere assortimenten 
en systemen van Comelit. De 
afmetingen verschillen, maar 
de kwaliteit is dezelfde: alle 
centrales zijn ontworpen in 
overeenstemming met EN50131.

DE NIEuWE CENTRALEs VAN 
COMELIT.
EEN COMPLEET AANBOD DAT 
VOLDOET AAN ALLE WENsEN.

683410 34M 68M

de centrales | 13
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HET HART VAN 
HET sYsTEEM

VEDO10: 30001008 VEDO34: 30001034 VEDO68: 30001068 VEDO68M: 30001068MVEDO34M: 30001034M

de centrales | 15
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Referenties aanvullende modulesArt.
30001008 30001034 30001034M 30001068 30001068M

Ingangen centrale 8 Ing. uitbreidb. tot 18 8 ingangen uitbreidbaar 34  8 ingangen uitbreidbaar tot 68

Maximum aantal zones met double-functie 68 68 136 136

uitgangen centrale 3: 1 Relais + 2 oc

Maximumaantal uitgangen 7 36 50

Partities 2 8 8 8 8

Aantal draadloze zones 16 34 34 68 68

Gebruikerscodes 8 32 32 50 50

Type balancering NO, NC, enkel, dubbel, driedubbel, double, double EOL

Partiële inschakelingen 2 2 2 2 2

Programma's voor inschakeling (scenario's) 2 8 8 16 16

Modellen voor automatische inschakeling (feestdagen + dagdelen) 30 30 30 30 30

Audioberichten Text to speech 20 32 32 48 48

Programmering centrale usB usB usB usB usB

Voeding 1,5A 1,5A 1,5A 1,5A 3A

uitbreiding ingangen / uitgangen 0 8 8 12 12

Keypads en bedieningstoestellen 2 8 8 8 8

Draadloze ontvanger 1 2 2 3 3

Alarmen MiniTouch 1 2 2 4 4

Planux Manager / MiniTouch 1 2 2 3 3

Pal IP-videomodule 2 2 2 2 2

• uitbreidingsmodule Free 8 in/out

• Draadloze ontvanger

• Audiomodule Text to speech

• GsM-module

• TCP/IP-module

• PAL/IP-module

• Proximity lezer

• safeTouch-keypad

• safeKey-keypad

• safeKey-keypad met proxy

• MiniTouch-bedieningsscherm 
voor huisautomatisering

• Bedieningsscherm voor 
huisautomatisering Planux 
Manager

30003101

30003201

30001303

30001301

30002401

30001445

30006104

30006001

30006002

30006003

20034607

20034801



BEHuIZINGEN MAXIMuM AFMETINGEN 
VAN DE BEHuIZINGEN

de centrales | 17
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PLAsTIC BEHuIZING VOOR INBOuW

PLAsTIC BEHuIZING VOOR OPBOuW

310 mm

280 mm

315 mm

75 mm

80 mm

95 mm

35
0 

m
m

26
0 

m
m

44
0 

m
m

METALEN BEHuIZING VOOR OPBOuW

Kaart centrale

Kaart centrale

Kaart centrale

uitbreidingsmodule met 8 
ingangen en/of 8 uitgangen

uitbreidingsmodule met 8 
ingangen en/of 8 uitgangen

uitbreidingsmodule met 8 
ingangen en/of 8 uitgangen

PAL / IP-videomodule

Module draadloze-ontvanger of 
uitbreiding ingangen/uitgangen

Module draadloze-ontvanger of 
uitbreiding ingangen/uitgangen

Voeding

Voeding

Voeding

Audiomodule

Audiomodule

Audiomodule

GsM-module

GsM-module

GsM-module

Lan-kaart

LAN-kaart

LAN-kaart

Batterij 17Ah

Batterij 7Ah

Batterij 7Ah



Videocontrole van het 
alarm via APP en/of MMs.

TCP/IP

WAAR u OOK BENT, MET DE NIEuWE
COMELIT VEDO®- CENTRALES IS HET 
ALSOF U ALTIJD THUIS BENT.

VidEobEwaking

1 FRAME
2 FRAME

3 FRAME

MMS

GSM

LIVE STREAMING

de centrales | 19
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FREE IN/OuT-FuNCTIE
DOuBLE-FuNCTIE: 
DE INGANGEN VERDuBBELEN

FREE in/oUTdoUbLE

de centrales | 21
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Iedere ingang van de 8I/8O uitbreiding kan vrij geprogrammeerd worden 
als alarm-ingang of als uitgang. Het aantal ingangen dat op de centrale kan 
worden aangesloten verandert niet als er uitgangen worden toegevoegd.

VAN 8 INGANGEN 
NAAR 16 
INGANGEN

Dankzij de double-balancering is een ingang van de centrale in staat om twee 
verschillende zones te herkennen 
Gemakkelijke installatie en optimalisering van de uitbreidingen
Twee zones zijn op dezelfde ingang aangesloten en kunnen apart beheerd worden



De centrale tolereert de 
aanwezigheid van andere draadloze-
detectiesystemen; via een interface 
die verbonden is met de bus van de 
centrale (en die in de behuizing van de 
centrale kan worden ingebouwd), is het 
mogelijk volumetrische draadloze
detectoren, draadloze contacten en 
sirenes zowel binnens- als buitenshuis 
aan te sluiten.
De draadloze toestellen hebben bij 
normale gebruiksomstandigheden een 
gegarandeerde batterij-autonomie 
van meer dan 5 jaar! Ze hebben 
een ingebouwd geheugen en zijn 
bidirectioneel, wat betekent dat ze 
met de centrale communiceren en op 
een frequentie van 868 MHz werken, 
maar op de smalle band en met 
digitale transmissie: het maximum qua 
kwaliteit en betrouwbaarheid met een 
gegarandeerde transmissie over 500 
meter in open ruimte.

DE CENTRALEs
VAN COMELIT: 
DRAADLOOS

de centrales | 23
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BIDRECTIONEEL 
RF-SYSTEEM
Het draadloze systeem van 
Comelit is betrouwbaar en veilig, 
de bidirectionele transmissie 
maakt het mogelijk de correcte 
ontvangst van de gebeurtenis 
te verifiëren (smart Message 
Control). Programmering van de 
parameters vanaf het keypad.

ZEER 
VEILIG
Gecodeerd en gecontroleerd 
transmissiesysteem, met 
eenduidige 24-bits identificatie, 
ontworpen om één specifiek 
adres te verwerven en alleen 
daarop te antwoorden.

DRAADLOZE BEDIENING 
MET FEEDBACK
Draadloze afstandsbediening met verlichte 
feedback.

868MHZ DRAADLOOS 
SYSTEEM
Voor de beveiliging gereserveerde 
frequentie.
Lithiumbatterij van 3V.
uitgebreide range, dekking tot 
500m in open ruimte.



.01

.02

.03

.04

.05

     DE VEDO CENTRALEs: 
BESTURING EN BEDIENING
OP AFSTAND

De inbraakalarmsystemen van Comelit maken gebruik van 
technologieën die een enorme keuze aan mogelijkheden 
voor beheer op afstand van het systeem bieden. Kanalen 
die allemaal vertrekken vanuit de centrale en een 
bidirectioneel, flexibel communicatienetwerk creëren 
dat gemakkelijk te programmeren en te wijzigen is en 
dat implementeerbaar is op grond van nieuwe eisen of de 
aangesloten gebruikers.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd

de centrales | 25
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MMS/SMS/MAIL ALARM
Via de GsM-module is de centrale in 
staat om sMs-berichten met alarmen of 
diagnosemeldingen te versturen of sMs-
opdrachten te ontvangen van gebruikers 
die geautoriseerd zijn voor de bediening 
op afstand van het systeem. Iedere 
afzonderlijke gebeurtenis van de centrale 
kan apart verzonden en geïdentificeerd 
worden.

WEB BROWSER
Web-interface voor de besturing/
bediening van de alarmcentrale vanaf 
ieder willekeurig punt in het netwerk: 
smartphone, tablet, PC.

VOICE-MENU
Dankzij de voice-module is het 
mogelijk de centrale rechtstreeks 
via de telefoonlijn te bellen en via het 
spraakmenu met de centrale zelf 
te interageren, om zo informatie te 
ontvangen en opdrachten te verzenden

VOICE-TELEFOON KIEZER
Dankzij de voice-module en het Text 
to speech protocol is het eenvoudig 
om de voice-berichten, die gedurende 
de alarmgebeurtenissen of storingen 
zullen worden verzonden, te bewerken. 
Door het bericht vanaf een willekeurige 
PC te bewerken, zal het audiobericht 
automatisch gegenereerd worden.

DIGITALE 
TELEFOON KIEZER
De in de centrale geïntegreerde digitale 
kiezer is in staat met het digitale protocol 
Contact ID alle soorten signaleringen 
aan de bewakingsdienst of aan de 
meldkamer te verzenden.

LET OP!
ALARM 
KEUKENRAAM



sOFTWARE VOOR BEHEER 
EN PROGRAMMERING

ManagERSaFE

de centrales | 27
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• Het systeem is gemakkelijk te programmeren

• Downloaden van het programmeergeheugen

• Complete controle van de centrale in real time

Comelit heeft een eigen, specifieke software voor het 
beheer en de programmering van inbraakalarmsystemen 
ontwikkeld die het mogelijk maakt om de efficiëntie van 
de verschillende apparaten en de functionaliteit van de 
aangesloten ICT-toestellen altijd onder controle te houden.

VERBINDING MET DE 
CENTRALE VIA USB-POORT OF 
TCP/IP-MODULE



Resultaat van Comelit’s ervaring 
op het gebied van video-
deurintercomsystemen en 
huisautomatisering, verenigen 
optimaal gebruiksgemak met 
technologische eigenschappen 
die vergelijkbaar zijn met die van 
de krachtigste en veelzijdigste 
systemen. De keypads van Comelit 

maken de talrijke mogelijkheden 
van de inbraakalarmsystemen 
zeer toegankelijk voor de 
gebruiker, mede dankzij het 
gebruik van grafische symbolen 
die de traditionele nummertoetsen 
vervangen. Met hun elegante, 
technologische design zijn ze een 
verrijking voor iedere ruimte.

DE KEYPADs. COMFORT, ELEGANTIE, 
LEEsBAARHEID.

GEÏNTEGREERD sYsTEEM SYSTHEME

VEILIGHEIDssYsTEEM

de keypads | 29
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safeTouch is een innovatief en grafisch aantrekkelijk toestel, het resultaat van een 
esthetische en ergonomische studie en kan gebruikt en gepersonaliseerd worden 
volgens de wensen van de gebruiker.

De gebruiker kan de knoppen op de pagina personaliseren om deze praktischer en 
gebruiksvriendelijker te maken.

MAGIC LIGHT INDICATOR
Geel licht duidt op een 
storing, rood licht op een 
alarm.

Het is heel eenvoudig om de aan 
een alarm gekoppelde beelden uit 
het gebeurtenissengeheugen op 
te roepen, om visueel te kunnen 
controleren wat er werkelijk 
gebeurd is. De beelden worden 
rechtstreeks op de safeTouch 
opgeslagen, deze functie is 
onafhankelijk en wordt direct door 
het alarmsysteem beheerd.

Live weergave op 
safeTouch

Alarmtoestand 
met mogelijkheid 
tot selectie van 
live camera

Beeldinstelling, 
overschakeling 
naar volgende 
camera

EEN GEAVANCEERD ALARMsYsTEEM BEHEREN 
WAs NOG NOOIT ZO EENVOuDIG!

LIVE WEERGAVE 
OP sAFETOuCH

de keypads  | 31
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VidEobEwaking



VEDO APP VOOR sMARTPHONE 
EN TABLET. WAAR JE OOK BENT.

• De centrale wordt via 
snelle, eenvoudige en 
intuïtieve bedieningen 
bestuurd

• Videobeheer / Controle en bediening

Video pop-up gedurende alarm

• Live video

Laat u zien wat er in 
uw woning gebeurt, 
waar u ook bent.

• Meldingen 
gebeurtenissen

De centrale is in 
staat om u online 
meldingen te sturen 
met betrekking tot 
gebeurtenissen

de keypads  | 33
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101 mm

120 mm

85 mm

125 mm

145 mm

145 mm

SYSTHEME

125 mm

85 mm

55 mm

48
 m

m

GEPATENTEERD 

PRODUCT

de keypads  | 35
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MINITOUCH 
BEDIENINGssCHERM 
VOOR 
HuIsAuTOMATIsERING

HET VIDEO-
DEuRINTERCOM 
BEDIENINGssCHERM  
PLANUX MANAGER

Eén enkel bedieningsscherm 
bevat drie geïntegreerde 
systemen: beheer van het 
inbraakalarmsysteem, 
centrale voor besturing van 
de huisautomatisering en 
kleuren-video-deurintercom. 
Een meesterwerk van design en 
elegantie, met het praktische 
aspect dat u altijd alles onmiddellijk 
onder controle heeft.

Dit toestel integreert de 
controlefuncties van het 
inbraakalarmsysteem met die van 
de huisautomatisering, dit alles in 
een compacte behuizing en met een 
“touch” scherm dat comfortabel 
met één vinger bediend kan 
worden.

De proximity-module op 
bus beheert de complete 
bediening van het 
beveiligingssysteem, de 
module wordt gemonteerd 
met behulp van een adapter 
voor een RJ45 Keystone.

Het safeKey-keypad is 
klein en elegant, maar 
is zeer ergonomisch en 
uitstekend leesbaar. In twee 
uitvoeringen: met of zonder 
RFID-lezer. De safeKey-
keypads hebben daarenboven 
aansluitmogelijkheden 
voor twee ingangen die vrij 
geprogrammeerd kunnen 
worden.

Full-touch safeTouch-keypad van 
Comelit met geavanceerde video-
controlefuncties. Maakt volledige 
controle van de alarmcentrale 
mogelijk. Opdrachten, 
raadpleging van het geheugen, 
creatie van codes, compleet 
programmeermenu. safeTouch 
heeft 3 ingebouwde ingangen 
die vrij programmeerbaar zijn en 
een relaisuitgang, compleet met 
proximity-lezer.

UNIVERSELE 
PROXIMITY-
LEZER

SAFEKEY MET 
EN ZONDER 
PROXIMITY-LEZER

SAFETOUCH
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30001008 CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDINGSEENHEID 1,5A
Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, met schakelende 
voeding van 1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 
18 (2 zones in de keypad en 8 draadloze zones), 1 zone 24 uur, geïntegreerde PSTN-
telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang 
en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 2 partities met 2 verschillende 
inschakelprogramma’s (scenario’s) en dagtimers, 2 proximitylezers, 2 SafeKey keypads, 
1 SafeTouch, 1 Planux Manager/MiniTouch en 1 draadloze ontvanger. Zelfherstellende 
zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en 
voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de 
configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones 
kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd. 
Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm.

30001034 CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDINGSEENHEID 1,5A
Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, met schakelende 
voeding van 1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 
18 (2 zones in de keypad en 8 draadloze zones), 1 zone 24 uur, geïntegreerde PSTN-
telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang 
en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 2 partities met 2 verschillende 
inschakelprogramma’s (scenario’s) en dagtimers, 2 proximitylezers, 2 SafeKey keypads, 
1 SafeTouch, 1 Planux Manager/MiniTouch en 1 draadloze ontvanger. Zelfherstellende 
zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en 
voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de 
configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones 
kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd. 
Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm.

30001034M CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDINGSEENHEID 1,5A
Alarmcentrale serie VEDO in metalen opbouwbehuizing, met schakelende voeding van 
1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde 
bedrade/ draadloze zones, 1 zone 24 uur, double-functie voor maximaal 68 zones, 
geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra 
modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 
partities met 8 verschillende inschakelprogramma’s (scenario’s) en dagtimers, 8 IN/OUT-
uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 2 SafeTouch, 2 Planux Manager/
MiniTouch en 2 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de 
voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien 
van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op 
een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, 
NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x 
D) 440 x 315 x 95 mm.

30001068 CENTRALE VEDO 68, KUNSTSTOF KAST, VOEDINGSEENHEID 1,5A
Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, 
met schakelende voeding van 1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde 
zones, uitbreidbaar tot 68 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, 
dubbele functie voor maximaal 136 zones, geïntegreerde PSTNtelefoonkiezer, 
seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 
opencollector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 16 verschillende 
inschakelprogramma’s (scenario’s) en dagtimers, 12 IN/OUT uitbreidingen, 8 
proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 4 SafeTouch, 4 Planux Manager/MiniTouch en 
3 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding 
naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van 
USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op 
een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als 
NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen 
(B x H x D) 260 x 280 x 80 mm.

CENTRALEs 
VEDO REEKS

DE CENTRALEs
VEDO REEKS

Art. 30001008FR  
(Frans)

Art. 30001008NL  
(Nederlands)

Art. 30001034FR  
(Frans)

Art. 30001068FR  
(Frans)

Art. 30001034MFR  
(Frans)

Art. 30001034NL  
(Nederlands)

Art. 30001034MNL  
(Nederlands)

Art. 30001068NL  
(Nederlands)
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30006104 PROXIMITYLEZER VOOR VEDO CENTRALES
Proximitylezer voor VEDO alarmcentrales, met aansluiting voor BUS. Voorzien van 
een signaleringsled in 4 kleuren (rood, groen, geel en blauw) voor weergave van de 
systeemstatus. Te gebruiken in combinatie met artikelen SK9050. Kan ingebouwd 
worden in alle reeksen schakelmateriaal met behulp van een standaard RJ45 
keystone-adapter.

SK9050 SIMPLEKEY SLEUTEL (DIVERSE KLEUREN)
Proximitysleutel in diverse kleuren.
SK9050B/A BLAUW
SK9050Y/A GEEL
SK9050O/A ORANJE
SK9050R/A ROOD
SK9050G/A GROEN
SK9050GB/A GRIJS-BLAUW
SK9050GY/A GRIJS-GEEL
SK9050GO/A GRIJS-ORANJE
SK9050GR/A GRIJS- ROOD
SK9050GG/A GRIJS-GROEN

6214C SIMPLEBUS COLOR MUURPLAAT VOOR PLANUX MEMO/PLANUX MANAGER
Muurplaat voor het Simplebus Color-systeem voor het completeren van de Planux 
Memo of Planux Manager. Standaard voorzien voor de aansluiting van een etagebel 
en een extra bel. Afmetingen: (B x H x D) 96X106X17 mm. Inclusief aftakblokje art. 
1214/2C.

20034607 MINI-TOUCH 3,5’’ BEDIENINGSSCHERM
MiniTouch 3,5” met bedieningsfunctie. Aan te sluiten op de SimpleHome BUS voor het 
beheer van het automatiseringssysteem voor het regelen van verlichting, toestellen, 
rolluiken, klimaatregeling, scenario’s en tuinberegening en op het SimpleSafe-
systeem voor de weergave en bediening van het inbraakalarm. Geïntegreerde 
temperatuursensor, 1 relaisuitgang met wisselcontact, 3 transistoruitgangen voor 
de bediening van 3 ventilator snelheden. Geïntegreerde RFID-lezer (proximity) voor 
activering scenario’s via sleutel art.SK9050. MagicLight Indicator toont de status: 
verwarming of koeling “aan”, een alarm heeft plaatsgevonden of kan continu verlicht 
zijn met een kleur naar keuze. Kan worden geïnstalleerd in een inbouwdoos voor 3 
modules. Afmetingen 125x85mm. Ligt 10mm op de wand. Opgenomen vermogen 2W. 
Kleur zwart.

20034801B TOUCHSCREEN PLANUX MANAGER 3,5’. ABSOLUTE BLACK
Touchscreen Planux Manager uitvoering van 3,5” met geïntegreerde SimpleBus video-
deurintercom. Touchscreen kleurenmonitor van 3,5”. Video-deurintercomsysteem 
met full-duplex-functie, volumeregeling en aanpasbare beltonen. Aan te sluiten op 
de SimpleHome BUS voor het beheer van het automatiseringssysteem bijvoorbeeld 
voor het regelen van verlichting, toestellen, rolluiken, klimaatregeling, scenario’s 
en tuinberegening en op het SimpleSafe-systeem voor de weergave en bediening 
van het inbraakalarm. Muurplaat 6214C niet meegeleverd. Kleur zwart. Afmetingen 
145x145mm. Inbouw: scherm ligt slechts 8 mm op de wand. Opgenomen vermogen 3W.

30001068M CENTRALE VEDO 68, METALEN KAST, VOEDINGSEENHEID 3A
Alarmcentrale serie VEDO in metalen opbouwbehuizing, met schakelende 
voeding van 3A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar 
tot 68 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, dubbele functie voor 
maximaal 136 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor 
het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. 
Voor het beheer van max. 8 partities met 16 verschillende inschakelprogramma’s 
(scenario’s) en dagtimers, 12 IN/OUT-uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey 
keypads, 4 SafeTouch, 4 Planux Manager/MiniTouch en 3 draadloze ontvangers. 
Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële 
bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USBpoort om de centrale 
met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen 
aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of 
drievoudig gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 440 x 315 x 95 
mm.

30006001 SAFETOUCH KEYPAD MET RFID-LEZER VOOR VEDO CENTRALES
SafeTouch touchscreen-keypad met 3,5” lcd-scherm en geïntegreerde proximitylezer 
voor het programmeren en beheren van VEDO alarmcentrales, voorzien van 3 
ingangen die vrij kunnen worden geprogrammeerd als ingangen met NC, NO, 
enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en double-zone of als uitgangen, en 1 
relaisuitgang. Voor de controle van het alarm via beeld met maximaal 4 gekoppelde 
camera’s. Kan worden geïnstalleerd in een inbouwdoos voor 3 modules. Afmetingen 
125x85mm. Ligt 10mm op de wand. Opgenomen vermogen 2W.

30006001W SAFETOUCH KEYPAD MET RFID-LEZER VOOR VEDO CENTRALES, WIT
SafeTouch touchscreen-keypad met 3,5” lcd-scherm en geïntegreerde proximitylezer 
voor het programmeren en beheren van VEDO alarmcentrales, voorzien van 3 ingangen 
die vrij kunnen worden geprogrammeerd als ingangen met NC, NO, enkel, dubbel of 
drievoudig gebalanceerd en double-zone of als uitgangen, en 1 relaisuitgang. Voor de 
controle van het alarm via beeld met maximaal 4 gekoppelde camera’s. Kan worden 
geïnstalleerd in een inbouwdoos voor 3 modules. Afmetingen 125x85mm. Ligt 10mm 
op de wand. Opgenomen vermogen 2W. 

30006002 SAFEKEY KEYPAD VOOR VEDO CENTRALES
SAFEKEY keypad met alfanumeriek lcd-scherm voor het programmeren en 
beheren van VEDO alarmcentrales. Voorzien van 4 signaleringsleds (aanwezigheid 
netvoeding, batterij leeg,  storing en alarm), 2 ingangen die vrij kunnen worden 
geprogrammeerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-
zone, 4 configureerbare functietoetsen, tamperbeveiliging tegen manipulatie en 
lostrekken. Kleur wit RAL9003.

30006003 SAFEKEY KEYPAD MET RFID-LEZER VOOR VEDO CENTRALES
SAFEKEY keypad met alfanumeriek lcd-scherm voor het programmeren en 
beheren van VEDO alarmcentrales, met geïntegreerde proximitylezer. Voorzien 
van 4 signaleringsleds (aanwezigheid netvoeding, batterij leeg, storing en alarm), 
2 ingangen die vrij kunnen worden geprogrammeerd als NC, NO, enkel, dubbel of
drievoudig gebalanceerd of double-zone, 4 configureerbare functietoetsen, 
tamperbeveiliging tegen manipulatie en lostrekken. Kleur wit RAL9003.

KEYPADs EN LEZERs

INTEGRATIE BEDIENINGssCHERMEN

NEW

DE CENTRALEs
VEDO REEKS

Art. 30001068FR  
(Frans)

Art. 30001068NL  
(Nederlands)
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30003201C MODULE MET DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER,KUNSTSTOF 
BEHUIZING, SERIE C
Module met draadloze zender/ontvanger serie C, voor VEDO centrales. Maakt het 
mogelijk om max. 32 detectoren, 8 sirenes en 32 draadloze afstandsbedieningen 
te gebruiken. Voor het beheer van tweerichtingscommunicatie met FSK-modulatie 
van 868 MHz en het controleren van de status van de draadloze modules en het 
batterijniveau. Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur 
wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen 
en lostrekken. De module kan ook in de behuizingen art. 30002501, 30002502 
en 30002503 worden geïnstalleerd.  Afmetingen (B x H x D) 126 x 80 x 32 mm. 
UITSLUITEND COMPATIBEL MET “C” DETECTOREN.

30006011C DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING MET VIER KANALEN, SERIE C
Draadloze afstandsbediening met 4 toetsen voor het verzenden van 4 verschillende 
opdrachten naar het bussysteem voor inbraakbeveiliging. UITSLUITEND COMPATIBEL 
MET DRAADLOZE MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30004010C MAGNEETCONTACT MET DRAADLOZE-ONTVANGER/ZENDER WIT, SERIE C
Detector met magneetcontact, voorzien van een zender/ontvanger via radiofrequentie 
(RF), kleur wit. Draadloze tweerichtingstransmissie, RF-protocol met geavanceerde 
beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, transmissie ‘contact open/gesloten’, ‘tamper 
open/gesloten’ en ‘controle’, batterijstatus bij elke transmissie gesignaleerd, bereik 
tot 500 m in open ruimte, unieke identificatiecode (ID), tamper voor en achter, 
alarmactivering via intern reed-contact en/of bedraad contact, bedraad contact met 
EOL-weerstand (einde van de lijn) van 8,2k Ohm, technologie met laag energieverbruik, 
voeding via één 3V lithiumbatterij. Afmetingen (B x H x D) 97 x 22 x 21 mm, gewicht 40 
g. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE MODULE 30003201C, VEDO FULL 
RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30004011C MAGNEETCONTACT MET DRAADLOZE-ONTVANGER/ZENDER BRUIN, 
SERIE C
Detector met magneetcontact, voorzien van een zender/ontvanger via radiofrequentie 
(RF), kleur BRUIN. Draadloze tweerichtingstransmissie, RF-protocol met 
geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, transmissie ‘contact open/
gesloten’, ‘tamper open/gesloten’ en ‘controle’, batterijstatus bij elke transmissie 
gesignaleerd, bereik tot 500 m in open ruimte, unieke identificatiecode (ID), tamper 
voor en achter, alarmactivering via intern reed-contact en/of bedraad contact, 
bedraad contact met EOL-weerstand (einde van de lijn) van 8,2k Ohm, technologie 
met laag energieverbruik, voeding via één 3V lithiumbatterij.  Afmetingen (B x H x 
D) 97 x 22 x 21 mm, gewicht 40 g. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE 
MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30004001C DRAADLOZE INFRAROOD-BEWEGINGSDETECTOR MET PET IMMUNITY, 
SERIE C
Draadloze bewegingsdetector met PIR. Draadloze tweerichtingstransmissie, RF-
protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, transmissie 
‘contact open/gesloten’, ‘tamper open/gesloten’ en ‘controle’, batterijstatus bij 
elke transmissie gesignaleerd, bereik tot 500 m in open ruimte, signalering met 
tweekleuren-led voor bewaking, ongevoelig voor dieren van 15 tot 25 kg (op 8 
meter), unieke identificatiecode (ID), tamper voor en achter, technologie met laag 
energieverbruik, voeding via één 3V lithiumbatterij. Afmetingen (B x H x D) 123 x 62 
x 38 mm, gewicht 120 g. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE MODULE 
30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

20034801W TOUCHSCREEN PLANUX MANAGER 3,5’’. ALL WHITE
Touchscreen Planux Manager uitvoering van 3,5” met geïntegreerde SimpleBus video-
deurintercom. Kleurenmonitor met touchscreen van 3,5”. Video-deurintercomsysteem 
met full-duplex-functie, volumeregeling en aanpasbare beltonen. Aan te sluiten op 
de SimpleHome BUS voor het beheer van het automatiseringssysteem bijvoorbeeld 
voor het regelen van verlichting, toestellen, rolluiken, klimaatregeling, scenario’s en 
tuinberegening en op het SimpleSafe-systeem voor de weergave en bediening van het 
inbraakalarm. Muurplaat 6214C niet meegeleverd. Kleur wit. Afmetingen 145x145mm. 
Inbouw: scherm ligt slechts 8 mm op de wand. Opgenomen vermogen 3W.

30003101 MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING
Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden 
geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-
zone of als open-collector-uitgangen (max.100 mA). Geplaatst in een behuizing 
van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare 
tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken. De module kan ook in de behuizingen 
art. 30002501, 30002502 en 30002503 worden geïnstalleerd. Afmetingen (B x H x D) 
126 x 80 x 32 mm.

30001303 UITBREIDINGSKAART VOOR SPRAAKBERICHTEN VOOR VEDO 
CENTRALES
Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO 
centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale 
en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische 
berichten).

30001301 UITBREIDINGSKAART VOOR GSM-KIEZER VOOR VEDO CENTRALES
Uitbreidingskaart voor GSM-kiezer met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. 
Hiermee kunnen telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mailberichten via het 
datanetwerk worden verzonden. In combinatie met de kaart voor spraakberichten 
art. 30001303 kan hiermee de centrale op afstand worden beheerd via SMS en 
stemcommunicatie.

30003105 ISOLATORMODULE, KUNSTSTOF BEHUIZING
Isolatormodule voor de SimpleSafe bus voor VEDO centrales. Voor bescherming 
tegen storingen en sabotage.

30002401 UITBREIDINGSKAART VOOR IP-COMMUNICATIE VOOR VEDO CENTRALES
Uitbreidingskaart voor communicatie via het ethernet-netwerk, met plug-in-
aansluiting voor VEDO centrales. Maakt het dankzij de geïntegreerde webserver 
mogelijk om op afstand te communiceren met de centrale (inschakelen, 
uitschakelen, beheer van zones en systeemconfiguratie), videobeelden te beheren 
(in combinatie met de interface art. 30001445) en de firmware van de centrale, 
keypads, proximitylezers en de modules met ingangen/uitgangen bij te werken. 

30001445 MODULE PAL/IP-BEELDOMZETTING, KUNSTSTOF BEHUIZING
Module voor het moduleren en verzenden van het videosignaal afkomstig van max. 
4 camera’s, voor VEDO centrales. Te combineren met art. 30002401. Afmetingen: (B 
x H x D) 60x85x35mm (4 DIN-modules).

APPARATEN EN uITBREIDINGEN

DRAADLOOs

DE CENTRALEs
VEDO REEKS
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30007011C DRAADLOZE BUITENSIRENE, SERIE C
Draadloze buitensirene, bidirectioneel. Kan draadloos worden bediend vanaf het 
bussysteem voor inbraakbeveiliging en biedt naast de klassieke functies tevens 
de mogelijkheid om de statussen te controleren, batterij laag en tamperalarm te 
verzenden, beschermingsgraad IP43, gevoed met een lithiumbatterij van 3,6 V / 1 
Ah en/of 12 Vc. Kleur wit. Afmetingen (B x H x D) 205 x 310 x 75 mm, gewicht 1,2 
kg. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE MODULE 30003201C, VEDO FULL 
RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30007012C DRAADLOZE BINNENSIRENE, SERIE C
Draadloze binnensirene, bidirectioneel. Kan draadloos worden bediend vanaf het 
bussysteem voor inbraakbeveiliging en biedt naast de klassieke functies tevens de 
mogelijkheid om de statussen te controleren, batterij laag en tamperalarm te verzenden, 
gevoed met een lithiumbatterij van 3,6 V / 1 Ah en/of 12 Vc.  Kleur wit. Afmetingen (B x H 
x D) 100 x 155 x 48 mm, gewicht 1,2 kg. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE 
MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30008410C DRAADLOZE INFRAROOD MINI-BARRIÈRES, HOOGTE 1M, SERIE C
Draadloze mini-barrières voor de beveiliging van deuren en ramen, hoogte 1m, met 
robuust profiel. Kan binnenshuis of buitenshuis worden geïnstalleerd. Optische 
synchronisatie, bescherming tegen zonlicht, voeding met batterijen in externe behuizing 
boven de barrières (max. autonomie 5 jaar), geluidssignaal wanneer batterij bijna leeg 
is. Bereik tot 6 m. RF-protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, 
transmissie ‘contact open/gesloten’, ‘tamper open/gesloten’, bereik tot 500 m in open 
ruimte, unieke identificatiecode (ID). UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE 
MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30008411C DRAADLOZE INFRAROOD MINI-BARRIÈRES, HOOGTE 1,5 M, SERIE C
Draadloze mini-barrières voor de beveiliging van deuren en ramen, hoogte 1,5m, 
met robuust profiel. Kan binnenshuis of buitenshuis worden geïnstalleerd. Optische 
synchronisatie, bescherming tegen zonlicht, voeding met batterijen in externe behuizing 
boven de barrières (max. autonomie 5 jaar), geluidssignaal wanneer batterij bijna leeg 
is. Bereik tot 6 m. RF-protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, 
transmissie ‘contact open/gesloten’, ‘tamper open/gesloten’, bereik tot 500 m in open 
ruimte, unieke identificatiecode (ID). ITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE 
MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30008412C DRAADLOZE INFRAROOD MINI-BARRIÈRES, HOOGTE 2 M, SERIE C
Draadloze mini-barrières voor de beveiliging van deuren en ramen, hoogte 2m, met 
robuust profiel. Kan binnenshuis of buitenshuis worden geïnstalleerd. Optische 
synchronisatie, bescherming tegen zonlicht, voeding met batterijen in externe behuizing 
boven de barrières (max. autonomie 5 jaar), geluidssignaal wanneer batterij bijna leeg 
is. Bereik tot 6 m. RF-protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, 
transmissie ‘contact open/gesloten’, ‘tamper open/gesloten’, bereik tot 500 m in open 
ruimte, unieke identificatiecode (ID). UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE 
MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30008413C DRAADLOZE INFRAROOD MINI-BARRIÈRES, HOOGTE 2,5 M, SERIE C
Draadloze mini-barrières voor de beveiliging van deuren en ramen, hoogte 2,5m, 
met robuust profiel. Kan binnenshuis of buitenshuis worden geïnstalleerd. Optische 
synchronisatie, bescherming tegen zonlicht, voeding met batterijen in externe behuizing 
boven de barrières (max. autonomie 5 jaar), geluidssignaal wanneer batterij bijna leeg 
is. Bereik tot 6 m. RF-protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, 
transmissie ‘contact open/gesloten’, ‘tamper open/gesloten’, bereik tot 500 m in open 
ruimte, unieke identificatiecode (ID). UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE 
MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30008002 GORDIJNLENSSET VOOR DETECTOREN
Set met Fresnellens en kunststof masker dat aan de binnenkant van de detectoren 
wordt aangebracht voor een gordijneffect met langwerpige straal. Dekking 20 x 
2m. Compatibel met Art. 30004001, 30008010, 30008011, 30008012, 30008013, 
30008014, 30008020, 30008021

30009001C DRAADLOZE FOTO-ELEKTR.  ROOK- EN HITTEDETECTOR VOOR 
PLAFONDMONTAGE, SERIE C
Draadloze foto-elektrische rook- en hittedetector voor plafondmontage, voeding via 
één 3V lithiumbatterij, wireless dekking van 500 m in open ruimte. Afmetingen (L x H x 
D) 107 x 62 mm. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE MODULE 30003201C, 
VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO

30009002C DRAADLOZE ALARMKNOP, SERIE C
Draadloze alarmknop met armband en ketting, waterbestendig. Activering van 
enkele drukknop, lithiumbatterij meegeleverd. UITSLUITEND COMPATIBEL MET 
DRAADLOZE MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO

30004019 DRAADSENSOR VOOR ROLLUIKEN, MET ANALYSESYSTEEM
Draaddetector voor rolluiken, met systeem voor het analyseren van het signaal dat 
van twee interne contacten in de detector afkomstig is.  Verbinding via 4-aderige 
kabel (voeding en alarmcontact).  Kan tevens worden gebruikt in combinatie met de 
draadloze zenders art. 30004010C en 30004011C.  NC-contact in stand-by en NO in 
alarm. Voedingsspanning 2,8 - 13,8 V DC.  

30008080C DRAADLOZE INFRAROODDETECTOR DUBBELE PIR VOOR BUITEN, 
SERIE C
Detector dubbele PIR. Twee lensdoppen voor gordijneffect en bijgesloten testzoemer, 
signalering met tweekleuren-led voor bewaking, ongevoelig voor dieren. Maximale 
dekking 12 m, montagehoogte van 80 cm tot 2,5 m, logica or, and en directioneel and, 
bedrijfstemperatuur van -40 tot +70°, IK10, hoge ongevoeligheid voor schaduwen, 
draadloze tweerichtingstransmissie, RF-protocol met geavanceerde beveiliging, 
zendfrequentie 868 MHz, transmissie ‘contact open/gesloten’, ‘tamper open/
gesloten’, bereik tot 500 m in open ruimte, unieke identificatiecode (ID), tamper voor 
en achter, technologie met laag energieverbruik, voeding via 9V batterij. Afmetingen 
190 x 85 x 75 mm. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE MODULE 
30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO.

30008081C DRAADLOZE DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITEN, 
SERIE C
Detector met dubbele technologie. Lensdop voor gordijneffect en bijgesloten 
testzoemer, signalering met tweekleuren-led voor bewaking, ongevoelig 
voor dieren. Maximale dekking 18 m, montagehoogte van 80 cm tot 2,5 m, 
bedrijfstemperatuur van -40 tot +70°, IK10, hoge ongevoeligheid voor schaduwen, 
draadloze tweerichtingstransmissie, RF-protocol met geavanceerde beveiliging, 
zendfrequentie 868 MHz, transmissie ‘contact open/gesloten’, ‘tamper open/
gesloten’, bereik tot 500 m in open ruimte, unieke identificatiecode (ID), tamper 
voor en achter, technologie met laag energieverbruik, voeding via 7,2V batterij 
(meegeleverd).  Afmetingen (B x H x D) 190 x 85 x 75 mm. UITSLUITEND COMPATIBEL 
MET DRAADLOZE MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO.
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30008090C DETECTOR DUBBELE PIR RF UNIVERSEEL VOOR BUITEN
Dubbele PIR detector voor gebruik met algemene zender, niet bijgesloten. Twee 
lensdoppen voor gordijneffect en bijgesloten testzoemer, signalering met tweekleuren-
led voor bewaking, ongevoelig voor dieren. Maximale dekking 12 m, montagehoogte 
van 80 cm tot 2,5 m, logica or, and en directioneel and, bedrijfstemperatuur van -40 tot 
+70°, IK10, hoge ongevoeligheid voor schaduwen, tamper voor en achter, technologie 
met laag energieverbruik, voeding via 9V batterij. Afmetingen 190 x 85 x 75 mm.

30008091C DETECTOR DUBBELE TECHNOLOGIE RF UNIVERSEEL VOOR BUITEN
Dubbele technologie detector voor gebruik met algemene RF zender, niet bijgesloten. 
Lensdop voor gordijneffect en bijgesloten testzoemer, signalering met tweekleuren-
led voor bewaking, ongevoelig voor dieren, radar 24GHZ. Maximale dekking 18 m, 
montagehoogte van 80 cm tot 2,5 m, logica or/and, bedrijfstemperatuur van -40 tot 
+70°, IK10, hoge ongevoeligheid voor schaduwen, tamper voor en achter, technologie 
met laag energieverbruik, voeding via 7,2V batterij (meegeleverd). Afmetingen 190 x 
85 x 75 mm.

30022611 PROGRAMMEERSOFTWARE SAFE-MANAGER
Configuratiesoftware voor Windows-omgevingen (XP SP3, Vista en 7). Voor 
de complete programmering van de VEDO alarmcentrales, de bijbehorende 
uitbreidingen en accessoires en ook het op afstand bijwerken van de firmware van 
apparatuur.

sAFE MANAGER

NEW

NEW

uNIVERsELE DRAADLOZE DETECTOREN

DE CENTRALEs
VEDO REEKS

VERVANGINGsONDERDELEN EN ACCEssOIREs

30001208 KAART CENTRALE VEDO 10
Kaart voor alarmcentrale uit de VEDO reeks. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde 
zones, uitbreidbaar tot 18 (2 zones in het keypad en 8 draadloze zones), 1 zone 24 uur, 
geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra 
modules, 1 relaisuitgang en 2 opencollector-uitgangen. Voor het beheer van max. 
2 partities met 2 verschillende inschakelprogramma’s (scenario’s) en dagtimers. 
Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële 
bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale 
met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen 
aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of 
drievoudig gebalanceerd.

30001234 KAART CENTRALE VEDO 34
Kaart voor alarmcentrale uit de VEDO reeks. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde 
zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, double-
functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 
voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. 
Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma’s 
(scenario’s) en dagtimers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding 
naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van 
USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op 
een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als 
NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en als double-zone.

30001268 KAART CENTRALE VEDO 68
Kaart voor alarmcentrale uit de VEDO reeks. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde 
zones, uitbreidbaar tot 68 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, 
dubbele functie voor maximaal 136 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, 
seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-
collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 16 verschillende 
inschakelprogramma’s (scenario’s) en dagtimers. Zelfherstellende zekering 
voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding 
naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de 
configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones 
kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd 
en als double-zone.

30002501 KUNSTSTOF OPBOUWBEHUIZING VOOR CENTRALES SERIE VEDO
Opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS voor kaarten van centrales uit de VEDO 
reeks art.30001208, 30001234 en 30001268. Kleur wit RAL 9003. Biedt plaats aan een 
batterij van 7 Ah, een voedingseenheid art. 30076101 en max. 2 uitbreidingskaarten 
op bus. Afmetingen (B x H x D) 280 x 260 x 80 mm.

30002502 METALEN OPBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES
Metalen opbouwbehuizing voor kaarten van VEDO centrales art. 30001208, 30001234 
en 30001268. Biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 15 Ah, voedingen art. 30076101, 
30076102 of 30076103, 2 uitbreidingskaarten op bus, tamperbeveiliging tegen 
lostrekken en openen. Afmetingen (B x H x D) 440 x 315 x 100 mm.

30002503 KUNSTSTOF INBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES
Inbouwbehuizing van vlamvertragend kunststof voor kaarten van VEDO centrales 
art.30001208, 30001234 en 30001268. Kleur deksel: wit RAL 9003. Biedt plaats aan een 
batterij van 7 Ah, een voedingseenheid art. 30076101 en max. 2 uitbreidingskaarten 
op bus. Afmetingen (B x H x D) 310x 350 x 75 mm.

Art. 30001208FR  
(Frans)

Art. 30001268FR  
(Frans)

Art. 30001234FR  
(Frans)

Art. 30001208NL  
(Nederlands)

Art. 30001268NL  
(Nederlands)

Art. 30001234NL  
(Nederlands)
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SIRENES

30032101 PIËZO-ELEKTRISCHE BINNENSIRENE
Piëzo-elektrische tweetonige binnensirene in kunststof behuizing. 
Voedingsspanning 12 Vdc. Afmetingen (B x H x D) 110 x 110 x 55 mm.

21047125 AUTONOME BUITENSIRENE, KLEUR WIT
Autonome buitensirene met knippergeheugen, schuimdetectie en 
controle van de batterij, programmeerbare interval, test en ON/OFF 
ingangen, accu 12V 2,0 Ah (niet inbegrepen), kleur wit. Afmetingen: 
(B x H x D) 240x130x290mm.

21047125C AUTONOME BUITENSIRENE, KLEUR ZILVER
Autonome buitensirene met knippergeheugen, schuimdetectie 
en controle van de batterij, programmeerbare interval, test en 
ON/OFF ingangen, accu 12V 2,0 Ah (niet inbegrepen), kleur zilver. 
Afmetingen: (B x H x D) 240x130x290mm.

21047125G AUTONOME BUITENSIRENE, KLEUR GRIJS
Autonome buitensirene met knippergeheugen, schuimdetectie en 
controle van de batterij, programmeerbare interval, test en ON/OFF 
ingangen, accu 12V 2,0 Ah (niet inbegrepen), kleur grijs. Afmetingen: 
(B x H x D) 240x130x290mm.

21047129 DUMMY-SIRENE VOOR BUITENSHUIS
Dummy-sirene voor buitenshuis, uitvoering met kunststof 
omhulsel. Kleur wit.
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30087001 INBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF
Magneetcontact voor inbouw, kunststof, niet geschikt voor montage in metalen 
kozijnen. Kleur wit. Afmetingen: (B x H x D) 25x12x12mm.

30007001 INBOUW-MAGNEETCONTACT, BRUIN KUNSTSTOF
Magneetcontact voor inbouw, kunststof, niet geschikt voor montage in metalen 
kozijnen. Kleur bruin. Afmetingen: (B x H x D) 25x12x12mm.

30087002 INBOUW-MAGNEETCONTACT, MESSING
Magneetcontact voor inbouw, messing, niet geschikt voor montage in metalen 
kozijnen. Afmetingen: (B x H x D) 30x10x10mm.

30087003 INBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, KORT
Magneetcontact voor inbouw, kunststof, kort, niet geschikt voor montage in metalen 
kozijnen. Kleur wit. Afmetingen: (B x H x D) 18x11x11mm.

30007003 INBOUW-MAGNEETCONTACT, BRUIN KUNSTSTOF, KORT
Magneetcontact voor inbouw, kunststof, kort, niet geschikt voor montage in metalen 
kozijnen. Kleur bruin. Afmetingen: (B x H x D) 18x11x11mm.

30087004 INBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, VOOR METALEN 
KOZIJNEN
Magneetcontact voor inbouw, kunststof, geschikt voor montage in metalen kozijnen. 
Kleur wit. Afmetingen: (B x H x D) 25x24x24mm.

30087005 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET KLEMMEN
Magneetcontact voor opbouw, kunststof behuizing, klemaansluitingen, wit. 
Afmetingen: (B x H x D) 33x63x12mm.

30087006 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, BRUIN KUNSTSTOF, MET KLEMMEN
Magneetcontact voor opbouw, kunststof behuizing, klemaansluitingen, bruin. 
Afmetingen: (B x H x D) 33x63x12mm.

MAGNEETCONTACTEN
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30087015 MAGNEETCONTACT VAN ALUMINIUM, VOOR GARAGEDEUREN
Magneetcontact voor garagedeuren, behuizing van gegoten aluminium, met 
uitgangskabel voorzien van metalen beschermingsomhulsel. Afmetingen: (B x H x 
D) 62x105x20mm.

30087101 DRAADSENSOR VOOR ROLLUIKEN, MET ANALYSESYSTEEM
Kunststof draadcontact voor rolluiken, roldeuren en rolhekken. Het contact moet 
worden aangesloten op de ‘snelle ingangen’ van de uitbreidingsmodule met 8 
ingangen (art. 30052202).

30087201 ULTRAGEVOELIGE TRILLINGSSENSOR VAN KUNSTSTOF
Zeer gevoelige trillingssensor van kunststof. Het contact moet worden aangesloten 
op de ‘snelle ingangen’ van de uitbreidingsmodule met 8 ingangen (art. 30052202). 
Afmetingen: (B x H x D) 60x22x22mm.

30087301 GLASBREUKDETECTOR MET MICROFOON
Geluidsdetector voor glasbreuk. Instelbaar bereik 9/5m. De geluiden die door 
de nauwkeurige microfoon worden opgevangen, worden met behulp van een 
microprocessor verwerkt waarna een alarmsignaal naar de centrale wordt 
verzonden. Tamperbeveiliging tegen verwijderen. Stroomverbruik bij normale 
werking: 15mA. Afmetingen: (B x H x D)92x59x27mm. Gewicht 100g.

30087401 PULSTELLERKAART VOOR DRAADSENSOR VOOR ROLLUIKEN
Pulstellerkaart voor snelle ingangen. Voeding 10-15 V DC, verbruik 45 mA, NC-
contact, regeling pulsen 1-8, snelheid en gevoeligheid. Afmetingen: 65x90 mm.

30087402 PULSTELLERKAART VOOR ULTRAGEVOELIGE TRILLINGSSENSOR
Pulstellerkaart voor aansluiting van 2 onafhankelijke trillingssensoren voor de 
bewaking van ramen, deuren en wanden. Voorzien van een trimmer waarmee de 
gevoeligheidsdrempel van elke aangesloten sensor apart kan worden geregeld. 
Ontwikkeld voor het detecteren van zeer snelle pulsen (trillingssensoren), maar 
tevens geschikt voor pulsen met een duur tussen 3 en 30 ms. Compleet met led voor 
visuele signalering van de ontvangst van de puls door de aangesloten sensoren en 
met relais met vrij contact om de puls vervolgens naar de centrale over te brengen 
en de betreffende lijn te alarmeren.

30087007 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET KLEMMEN
Magneetcontact voor opbouw, kunststof behuizing, klemaansluitingen, C-NC-NO. 
Afmetingen: (B x H x D) 33x63x12mm.

30087008 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET DRAAD
Magneetcontact voor opbouw, kunststof behuizing, klemaansluitingen, klein. 
Afmetingen: (B x H x D) 20x50x9mm.

30087009 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET KABEL
Magneetcontact voor opbouw, kunststof behuizing, draadaansluitingen, klein. 
Afmetingen: (B x H x D) 26x27x9mm.

30087010 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET 
KABEL
Extra krachtig magneetcontact voor opbouw, behuizing van gegoten aluminium, 
met uitgangskabel, klein. Afmetingen: (B x H x D) 30x31x8mm.

30087011 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET 
KABEL
Extra krachtig magneetcontact voor opbouw, behuizing van gegoten aluminium, 
met uitgangskabel. Afmetingen: (B x H x D) 48x35x10mm.

30087012 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET 
KABEL
Extra krachtig magneetcontact voor opbouw, behuizing van gegoten aluminium, 
met uitgangskabel, schuin aflopend. Afmetingen: (B x H x D) 49x50x15mm.

30087013 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET 
KABEL
Extra krachtig magneetcontact voor opbouw, behuizing van gegoten aluminium, 
met uitgangskabel, plat, schuin aflopend. Afmetingen: (B x H x D) 60x50x10mm.

30087014 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET 
KABEL
Extra krachtig magneetcontact voor opbouw, behuizing van gegoten aluminium, 
met uitgangskabel, groot. Afmetingen: (B x H x D) 104x30x16mm.

MAGNEETCONTACTEN



catalogus | 57

In
br

aa
ka

la
rm

sy
st

em
en

 v
an

 C
om

el
it

AFSLUITWEERSTANDEN  

INFRAROOD MET INGEBOUWDE 
SCHOKDETECTOR, MET INGEBOUWDE 
CAMERA, MET  

KLEINSTE INFRAROOD DETECTOR 
OP DE MARKT MET 
SPIEGELTECHNOLOGIE

PIR met camera
Verenigt de typische functies van 
de volumetrische detector met 
de mogelijkheid tot bewaking en 
videocontrole, dankzij de ingebouwde 
camera.

Pet immunity
De technologie van deze detector 
maakt het mogelijk te voorkomen 
dat het alarm per ongeluk wordt 
geactiveerd door huisdieren.

De kleinste ter wereld, met 
spiegeltechnologie. 
De ideale oplossing om problemen 
door direct zonlicht, die het alarm 
zou kunnen activeren, te voorkomen. 
Biedt bovendien het voordeel van de 
zeer compacte afmetingen.

Kogelgewricht
De montagebeugel is voorzien van een 
kogelgewricht, zodat de stand van de 
detector kan worden aangepast aan de 
vorm van de kamer of de aanwezigheid 
van hoeken.

Dubbele technologie
(infrarood+radar)
De synergie van de twee technologieën 
maakt het toestel onder alle gebruiks- 
en alarmsituaties bijzonder gevoelig 
en doeltreffend.

Antimasking
Deze detector beschikt over een 
technologie die een antimasking-
functie activeert, zodat het apparaat 
niet geneutraliseerd kan worden.

VOLUMETRISCHE DETECTOREN 
VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS

DUBBELE TECHNOLOGIE
ANTIMASKING



catalogus | 59

In
br

aa
ka

la
rm

sy
st

em
en

 v
an

 C
om

el
it

30008001 KIT BEUGEL MET KOGELGEWRICHT EN KABELDOORGANG
Beugel met kogelgewricht en geïntegreerde kabeldoorgang voor montage van 
detectoren op wanden, in hoeken en tegen plafonds.

30008002 GORDIJNLENSSET VOOR DETECTOREN
Set met Fresnellens en kunststof masker dat aan de binnenkant van de detectoren 
wordt aangebracht voor een gordijneffect met langwerpige straal. Dekking 20 x 2m. 
Compatibel met art. 30004001, 30008010, 30008011, 30008012, 30008013, 30008014, 
30008020, 30008021

30008010 VOLUMETRISCHE INFRAROOD-DETECTOR MET PET IMMUNITY
Detector met pyro-elektrische sensor met viervoudig element, ongevoelig voor dieren. 
Bevat een speciale volumetrische lens en nieuwe elektronica gebaseerd op ASIC-
technologie, geoptimaliseerd voor het voorkomen van vals alarm door huisdieren 
(Quad Linear Imaging Technology voor accurate analyse van lichaamsafmetingen 
en differentiatie van de achtergrond en huisdieren tot 25 kg), zeer ongevoelig 
voor zichtbaar licht, bereik 15 m met opening van 90°, temperatuurcompensatie, 
selecteerbare pulsteller, installatiehoogte van 1,8 m tot 2,4 m zonder kalibreren, 
bedrijfstemperatuur van -10°C tot +50°C, afmetingen 92x59x37 mm, gewicht 40 g.

30008011 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR
Dubbele-technologie-detector met pyro-elektrische sensor met viervoudig element, 
radar gebaseerd op dopplereffect. Het interne ASIC-circuit analyseert de PIR- en 
MW-signalen om vals alarm door kleine huisdieren drastisch te verminderen. Pyro-
elektrische sensor met viervoudig element en harde lens voor optimale detectie, 
radardetectie gebaseerd op dopplereffect, bewegingssensor met microstrip-antenne, 
Quad Linear Imaging Technology voor accurate analyse van lichaamsafmetingen en 
differentiatie van de achtergrond en huisdieren, geavanceerde elektronica op basis van 
ASIC-technologie, installatiehoogte van 1,8 m tot 2,4 m zonder kalibreren, bereik 15 m, 
eenvoudige installatie met of zonder draaikoppeling, regeling van PIR-gevoeligheid, 
regeling van MW-gevoeligheid, bidirectionele temperatuurcompensatie, ongevoelig 
voor omgevingsfactoren, ongevoelig voor dieren tot 25 kg, bedrijfstemperatuur van 
-10°C tot +50°C, afmetingen 123x62x38 mm, gewicht 120 g.

30008012 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTI-MASKING
Dubbele-technologie-detector PIR Quad en radar 10 GHz met stripantenne, 
antimasking, ASIC-elektronica en technologie voor intelligente analyse van 
lichaamsafmetingen, ongevoeligheid voor dieren instelbaar op 15 of 25 kg, regelbare 
PIR- en MW-gevoeligheid, ongevoelig voor wit licht, installatiehoogte van 1,8 
tot 2,4 meter zonder kalibreren, voeding van 8,2 tot 16 Vdc, bereik 18 m met 90° 
opening, uitgang voor alarm en NC tamper met veiligheidsweerstand van 10 ohm, 
bedrijfstemperatuur van -10 tot +50°C, afmetingen 123x62x38 mm, gewicht 120 g.

VOLUMETRISCHE DETECTOREN VOOR 
GEBRUIK BINNENSHUISsensori infrarossi 

con pet immunityTerminals met speciale 
klemmen 
met weerstanden

10.525 GHz MW met 
aluminium ruimte en vlakke 
antenne

Gescheiden regeling PIR 
en MW bereik

Dipswitch voor instelling modaliteit 
en/of pet immunity - 15 kg of 25 kg 
impulsteller - gescheiden MW en PIR

Silicone-afdichting 
ter bescherming van 
de PIR

Schroef met moer 
die niet kan vallen

Ingebouwde EOL 
weerstanden 

(art. 30008020 
30008021)

QUAD PIR

Aanduidingen met 
uitschakelbare 3 
led’s
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30008013 INFRAROODDETECTOR MET GEÏNTEGREERDE SEISMISCHE SENSOR
PIR Quad-detector met geïntegreerde seismische detector met microfoon 
met diëlektrische condensator voor het detecteren van schokken (Shock) en 
glasbreuk (Glass), ASIC-elektronica en technologie voor intelligente analyse van 
lichaamsafmetingen, ongevoeligheid voor dieren instelbaar op 15 of 25 kg, bereik 18 
meter bij 90° en 10 meter 90° Glass, regelbare PIR-gevoeligheid en regelbare Schok- 
en Glass-sensorgevoeligheid, pulsteller, ongevoelig voor wit licht, installatiehoogte 
van 1,8 tot 2,4 meter zonder kalibreren, voeding van 8,2 tot 16 Vdc, maximaal verbruik 
PIR-Shock-Glass 22 mA, opwarmtijd 1 minuut, bereik 15 m, aparte alarmuitgang 
voor PIR en Shock-Glass en NC tamper met veiligheidsweerstand van 10 ohm, 
Bedrijfstemperatuur van -10 tot +50°C, afmetingen 123x62x38 mm, gewicht 110 g.

30008014 INFRAROODDETECTOR MET KLEURENCAMERA
PIR Quad-detector met geïntegreerde 420 TVL pinhole PAL kleurencamera en audio, 
ASIC-elektronica en technologie voor intelligente analyse van lichaamsafmetingen, 
PIR antimasking, ongevoelig voor dieren tot 25 kg, temperatuurcompensatie, regelbare 
gevoeligheid en pulsteller, installatiehoogte van 1,8 tot 2,4 meter zonder kalibreren, bereik 
18 m bij opening 90°, voeding van 8,2 tot 16 Vdc, maximumverbruik met ingeschakelde leds 
10 mA, opwarmtijd 120 sec., uitgang voor alarm en NC tamper met veiligheidsweerstand 
van 10 ohm en uitgangen voor audio en video, bedrijfstemperatuur van -10 tot +50°C, 
afmetingen 123x62x38 mm, gewicht 135 g.

30008020 VOLUMETRISCHE INFRAROODDETECTOR MET PET IMMUNITY EN EOL
Detector met pyro-elektrische sensor met viervoudig element, ongevoelig voor dieren, 
met geïntegreerde EOL-weerstanden (einde van de lijn). Bevat een speciale volumetrische 
lens en nieuwe elektronica gebaseerd op ASIC-technologie, geoptimaliseerd voor het 
voorkomen van vals alarm door huisdieren (Quad Linear Imaging Technology voor 
accurate analyse van lichaamsafmetingen en differentiatie van de achtergrond en 
huisdieren tot 25 kg), geïntegreerde balanceringsweerstanden selecteerbaar via jumpers 
voor makkelijke installatie, zeer ongevoelig voor zichtbaar licht, bereik 15 m met opening 
van 90°, temperatuurcompensatie, selecteerbare pulsteller, installatiehoogte van 1,8 
m tot 2,4 m zonder kalibreren, bedrijfstemperatuur van -10°C tot +55°C, afmetingen 
116x59x37 mm, gewicht 75 g.

30008021 VOLUMETRISCHE DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR MET PET IMMUNITY 
EN EOL
Detector met pyro-elektrische sensor met viervoudig element en radar, ongevoelig 
voor dieren, met geïntegreerde EOL-weerstanden (einde van de lijn). Bevat een speciale 
volumetrische lens met een PIR Quad-sensor, een radar gebaseerd op planaire 
technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van het dopplereffect en een nieuwe 
elektronica gebaseerd op ASIC-technologie, geoptimaliseerd voor het voorkomen 
van vals alarm door huisdieren (Quad Linear Imaging Technology voor accurate 
analyse van lichaamsafmetingen en differentiatie van de achtergrond en huisdieren 
tot 25 kg), selecteerbare AND/OR-werking, geïntegreerde balanceringsweerstanden 
selecteerbaar via jumpers voor makkelijke installatie, zeer ongevoelig voor zichtbaar 
licht, bereik 15 m met opening van 90°, temperatuurcompensatie, selecteerbare 
pulsteller, installatiehoogte van 1,8 m tot 2,4 m zonder kalibreren, bedrijfstemperatuur 
van -10°C tot +55°C, afmetingen 117x60x37 mm, gewicht 105 g.

30008031 VOLUMETRISCHE INFRAROODDETECTOR MET OPTISCHE SPIEGEL-/
GORDIJNEFFECT
Detector met pyro-elektrische sensor met tweevoudig element en spiegeloptiek met 
gordijneffect. Bevat een speciale sferische spiegellens met variabele focus voor het 
creëren van 8 dichte zones (16 bundels) die worden verspreid met een hoek van 90° 
op 8 niveaus, zeer ongevoelig voor zichtbaar licht, bereik 8 m bij opening van 8°, 
temperatuurcompensatie, installatiehoogte zonder kalibreren, bedrijfstemperatuur 
van -20°C tot +5°C, afmetingen 70x35x36 mm, gewicht 26 g.

VOLUMETRISCHE DETECTOREN VOOR 
GEBRUIK BINNENSHUIS

30088009 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, GORDIJNEFFECT, WIT
Detector met optische spiegel-/gordijneffect en dubbele technologie (IR en MW), voor installatie 
in het midden van openingen zoals ramen, max. regelbaar bereik 5 meter, opening van 90°, 
PIR met 2 elementen en MW van 2,45 GHz, lens met 5 bundels op 1 niveau, voeding van 9 tot 
15 V DC, max. verbruik 22 mA, beschermingsgraad IP 42, behuizing van wit ABS, alarm relais 
en NC tamper, bedrijfstemperatuur van -20 tot +55°C, afmetingen 145 x 37 x 30 mm.

30088009M DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, GORDIJNEFFECT, BRUIN
Detector met gordijneffect en dubbele technologie (IR en MW), voor installatie in het 
midden van openingen zoals ramen, max. regelbaar bereik 5 meter, opening van 90°, PIR 
met 2 elementen en MW van 2,45 GHz, lens met 5 bundels op 1 niveau, voeding van 9 tot 
15 V DC, max. verbruik 22 mA, beschermingsgraad IP 42, behuizing van bruin ABS, alarm 
relais en NC tamper, bedrijfstemperatuur van -20 tot + 55°C, afmetingen 145 x 37 x 30 mm.

30008007 DET. DUBBELE PIR EN DT GORDIJNEFFECT DRAADVERBINDING WIT
Detector voor buiten, dubbele technologie met gordijneffect (dubbele IR en MW), 
tamper versnellingsmeter en automatische compensatie van de buitentemperatuur. 
Voor installatie in het midden van openingen zoals ramen, max. regelbaar bereik 3 
meter, opening van 40°, PIR met 2 elementen en MW van 24GHZ, voeding van 8 tot 14 V 
DC, max. verbruik 30 mA, witte behuizing, alarm en tamper NC, bedrijfstemperatuur 
van -20 tot + 55°C, afmetingen 320 x 30 x 36 mm.

30008008 DET. DUBBELE PIR EN DT GORDIJNEFFECT DRAADVERBINDING BRUIN
Detector voor buiten, dubbele technologie met gordijneffect (dubbele IR en MW), 
tamper versnellingsmeter en automatische compensatie van de buitentemperatuur. 
Voor installatie in het midden van openingen zoals ramen, max. regelbaar bereik 
3 meter, opening van 40°, PIR met 2 elementen en MW van 24GHZ, voeding 
van 8 tot 14 V DC, max. verbruik 30 mA, bruine behuizing, alarm en tamper NC, 
bedrijfstemperatuur van -20 tot + 55°C, afmetingen 320 x 30 x 36 mm.

30088005 PASSIEF-INFRAROOD DETECTOR, PLAFONDMONTAGE
Passief-infrarood detector voor montage aan het plafond, installatiehoogte 3,6 
m, bereik 8 m, dekkingshoek 360°. Voeding 9-16 V DC, stroomverbruik 25 mA, 
afmetingen 64x120x48 mm.

30008006 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, PLAFONDMONTAGE
Dubbele-technologie-detector (passief-infrarood en radar) voor plafondmontage. 
Installatiehoogte 3,6 m, bereik 8 m, dekkingshoek 360°, voeding 9-16 V DC, 
stroomverbruik 25 mA, afmetingen 64x120x48 mm.

30088008 PASSIEF-INFRAROOD DETECTOR VOOR INBOUW, 1 MODULE IN 
INBOUWDOOS
Passief-infrarood detector voor inbouwdoos van 3 modules, Bereik 10 m, horizontale 
dekkingshoek 140°, max. verbruik 9 mA, voeding 10-15 V DC, afmetingen 1 module in 
schakelmateriaal (bij bestelling reeks van het schakelmateriaal vermelden). • XA = BT 
Axolute zilver • XN = BT Axolute zwart • LI = BT Living Internat. (zwart) • LG = BT Light 
(wit) • LT = BT Light Tech (zilver) • MG = BT Magic (wit) • LV = BT Living (zwart) • TM 
= BT Matix (wit) • TT = BT Magic TT (lichtbeige) • TU = BT Luna (wit) • TK = BT Tekne 
(donkerbeige) • AD = Ave Dom. (wit) • AL = Ave Lif. (zwart) • AQ = Ave Banquise (wit) • 
AB = Ave Blanc (lichtbeige) • AN = Ave Noir (zwart) • AH = Ave Habitat (donkerbeige) • 
AR = Ave Ral (ijswit) • GP = Gew. Play Bus (zwart) GW = Gew. System (wit) • GN = Gew. 
System Black • BE = ABB Elos (zwart) • GA = Gew. Chorus Titanio (zilver) • GB = Gew. 
Chorus Wit • GC = Gew. Chorus Zwart • VN = Vim. Idea Zwart • VB = Vim. Idea Wit • VP 
= Vim. Plana (wit) • VS = Vim. Plana Silver (zilver) • VE = Vim. Eikon (zwart) • VA = Vimar 
Eikon wit • VX = Vim. Eikon Next (zilver) • LC = Legr. Cross (wit) • LE = Legr. Ergo (zwart) 
• LN = Legr. Vela Zwart • LB = Legr. Vela Wit • LS = Legr Vela Silver. Als u bijvoorbeeld 
de detector voor de reeks BT Axolute zilver wilt bestellen, vermeldt u artikel 30088008XA.

NEW

NEW

NEW
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GORDIJNDETECTOR MET 
DUBBELE TECHNOLOGIE

DETECTOR VOOR BUITEN 
MET DUBBELE PIR MET 
LANGE-AFSTAND BEREIK    

DETECTOR MET DUBBELE PIR 
EN MICROGOLVEN

Infraroodfilter voor interferentie 
van wit licht (zon)
De filter voorkomt dat zonnestralen 
abnormale interferenties 
veroorzaken en zo het alarm 
activeren, dus ook ideaal voor 
toepassingen in de volle zon.

Beschermingsklasse IP65
De hoge beschermingsklasse tegen de 
weersomstandigheden verzekert ook 
bij regen en onweer een correcte en 
constante werking.

Radar in K-band (zeer 
nauwkeurige frequentie voor 
detectie)
Het gebruik van een bijzonder 
nauwkeurige frequentie voor 
de detectie verzekert een hoog 
beveiligingsniveau.

DETECTOR MET 
DUBBELE PIR EN RADAR



catalogus | 65

In
br

aa
ka

la
rm

sy
st

em
en

 v
an

 C
om

el
it

30008077 DUBBEL-INFRAROODDETECTOR VOOR BUITEN, MET GROOTHOEK-PIR
Dubbele groothoek-PIR met tweevoudig element voor buitenshuis, met ASIC 
technologie voor een nauwkeurige analyse ter voorkoming van vals alarm, voeding 
van 9,6 tot 16 Vdc, verbruik in rust 18 mA, in alarmtoestand 8 mA, dekking 16 m, 
opening 110°, bedrijfstemperatuur van -25 tot +55°C, beschermingsgraad IP 65, 
alarmuitgang en NC tamper.

30008078 DUBBEL-INFRAROODDETECTOR VOOR BUITEN, MET GORDIJNEFFECT
Dubbele PIR voor buitenshuis, met gordijneffect met tweevoudig element, met ASIC 
technologie voor een nauwkeurige analyse ter voorkoming van vals alarm, voeding 
van 9,6 tot 16 Vdc, verbruik in rust 18 mA, in alarmtoestand 8 mA, dekking 20 meter 
met opening 2 meter, bedrijfstemperatuur van -25 tot +55°C, beschermingsgraad IP 
65, alarmuitgang en NC tamper.

30008079 DUBBEL-INFRAROOD DETECTOR VOOR BUITENSHUIS, LANGE AFSTAND
Dubbele PIR voor buitenshuis, lange afstand, met tweevoudig element, met ASIC 
technologie voor een nauwkeurige analyse ter voorkoming van vals alarm, voeding 
van 9,6 tot 16 Vdc, verbruik in rust 18 mA, in alarmtoestand 8 mA, dekking 30 m, 
bedrijfstemperatuur van -25 tot +55°C, beschermingsgraad IP 65, alarmuitgang en 
NC tamper.

30008074 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITENSHUIS
Dubbele-technologie-detector voor buitenshuis, inclusief draaikoppeling, 
bestand tegen weersomstandigheden, insecten, stof, wind tot 30 m/s, zonlicht, 
elektromagnetische storingen, MW op K-band 24 Ghz dopplereffect, installatiehoogte 
van 1,8 tot 2,4 meter, dekking 15 m, opening 90°, ongevoelig voor dieren tot 35 kg, 
regeling van PIR en MW, waterdichte behuizing met beschermkap IP64, voeding 
van 9,6 tot 16 Vdc, verbruik in rust 21 mA, in alarmtoestand 24 mA, automatische 
bidirectionele temperatuurcompensatie, bedrijfstemperatuur -25 tot +55°C, 
afmetingen 175 x 70 x 45 mm, gewicht 210 g.

30008075 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITENSHUIS, MET 
GORDIJNEFFECT
Dubbele-technologie-detector met gordijneffect voor buitenshuis, inclusief 
draaikoppeling, bestand tegen weersomstandigheden, insecten, stof, wind tot 30 
m/s, zonlicht, elektromagnetische storingen, MW op K-band 24 Ghz dopplereffect, 
installatiehoogte van 1,8 tot 2,4 meter, dekking 20 m met breedte 2 m, ongevoelig voor 
dieren tot 35 kg, regeling van PIR en MW, waterdichte behuizing met beschermkap 
IP64, voeding van 9,6 tot 16 V DC, verbruik in rust 21 mA, in alarmtoestand 24 mA, 
automatische bidirectionele temperatuurcompensatie, bedrijfstemperatuur -25 tot 
+55°C, afmetingen 175x70x45 mm, gewicht 210 g.

30008071 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITENSHUIS
Dubbele-technologie-detector voor buitenshuis met PIR en radar, bestand tegen 
weersomstandigheden, insecten, stof, wind tot 30 m/s, zonlicht, elektromagnetische 
storingen, MW op K-band 24 Ghz dopplereffect, installatiehoogte 1,2 meter, 
dekking 18 m, opening 90°, ongevoelig voor dieren tot 35 kg, regeling van PIR en 
MW, beschermingsgraad IP55, verbruik in rust 21 mA, in alarmtoestand 30 mA, 
automatische bidirectionele temperatuurcompensatie, bedrijfstemperatuur -25 tot 
+55°C, afmetingen 200x86x80 mm, gewicht 500 g.

DETECTOR MET DUBBELE 
PIR EN RADAR

Antenne

Klemmen van 
relaisuitgang en EOL

LED

Bereik-indicator van de 
bovenste PIR sensor

Jumper MW

Trimmer voor regeling 
van de gevoeligheid van 
de PIR

Tab waarmee de 
bovenste PIR module 
bewogen kan worden

Pyroëlektrische sensor

Dipswitches LED 
en zoemer

Regeling gevoeligheid

Jumper LED

Voedingsklemmen 
en tamper

Het art.  30008074 is 
uitgerust met een zeer 

geavanceerde technologie, 
die de detectiecapaciteit 

van een PIR-detector 
combineert met die van een 

radar-bewegingsdetector 
in “AND”- logica. De 

digitale verwerking van 
de signalen verzekert 

een nauwkeurige analyse 
van de lichaamsomvang 

en de differentiatie van 
de achtergrond en van 

huisdieren.

Het art. 30008071 is een 
moderne en betrouwbare 

detector voor buiten 
met dubbele PIR en 

radar in K-band voor 
toepassingen waar een 

hoog beveiligingsniveau 
en stabiele werking 

noodzakelijk zijn. Bestand 
tegen weersomstandigheden, 

insecten, stof, wind (tot 30 
m/s), tegen zonlicht en andere 

storende factoren die buiten 
aanwezig zijn, en in staat om 

valse alarmen door huisdieren 
te elimineren.

Tamper

Bovenste PIR 
sensor

Klemmenstrook

Tamper

Onderste PIR 
sensor

Antenne
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INFRAROOD BARRIÈRES MET 
LINEAIRE OF GEKRUISTE STRALEN

INFRAROOD BARRIÈRES VOOR 
BEVEILIGING VAN RAMEN

BARRIÈRES MET RADAR
BARRIÈRES MET DUBBELE 
TECHNOLOGIE

BARRIÈRES

30088302 FOTO-ELEKTRISCHE DETECTOR DUBBELE STRAAL BUITEN/BINNEN 
60/180M
Set van twee foto-elektrische detectoren met dubbele straal, voor gebruik binnen of 
buiten. Voedingsspanning 12 - 24V DC. Stroomverbruik bij normale werking 18mA. 
Verticale uitlijnhoek 20°. Bereik 180m (binnen), 60m (buiten). Horizontale uitlijnhoek 
180°.

30008303 FOTO-ELEKTR. DETECTOR DUBBELE STRAAL BUITEN/BINNEN 100/300M
Set van twee foto-elektrische detectoren met dubbele straal, voor gebruik binnen 
of buiten. Voedingsspanning 12 - 24V DC. Stroomverbruik bij normale werking 
22mA. Verticale uitlijnhoek 20°. Bereik 300m (binnen), 100m (buiten). Horizontale 
uitlijnhoek 180°.

30008401 INFRAROOD-BARRIÈRES MET 3 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 1M, ZWART
Set van twee infrarood-barrières, 3 dubbele stralen, voor gebruik binnen of buiten, 
hoogte 1 m. Bereik 20 m (binnen), 10 m (buiten). Voedingsspanning 12 V DC, verbruik 
0,6W, beschermingsgraad IP54. Afmetingen (B x H x D): 25 x 1000 x 22 mm, kleur 
zwart. OPMERKING: verkrijgbaar zodra art. 30088401 niet meer leverbaar is.

30088402 INFRAROOD-BARRIÈRES MET 4 STRALEN, HOOGTE 1,05M, WIT
Set van twee infrarood-barrières voor gebruik binnen of buiten. 4 stralen. Hoogte 105 
cm. Bereik 16 m (binnen), 8 m (buiten). Voedingsspanning 10 - 24 V DC. Afmetingen: 
(B x H x D) 35x30x1050 mm. Kleur wit.

30008402 INFRAROOD-BARRIÈRES 3 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 1M, WIT
Set van twee infrarood-barrières, 3 dubbele stralen, voor gebruik binnen of buiten, 
hoogte 1 m. Bereik 5 m (binnen-buiten). Voedingsspanning 12 V DC, verbruik 0,6W, 
beschermingsgraad IP54. Afmetingen (B x H x D): (B x H x D) 25 x 1000 x 22 mm, 
kleur wit. OPMERKING: verkrijgbaar zodra art. 30088402 niet meer leverbaar is.

30088403 INFRAROOD-BARRIÈRES MET 6 STRALEN, HOOGTE 1,53M, ZWART
Set van twee infrarood-barrières voor gebruik binnen of buiten. 6 stralen. Hoogte 
153cm. Bereik 16 m (binnen), 8 m (buiten). Voedingsspanning 10 - 24 V DC. 
Afmetingen: (B x H x D) 35x30x1530 mm. Kleur zwart.

30008403 INFRAROOD-BARRIÈRES 4 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 1,5M, ZWART
Set van twee infrarood-barrières, 4 dubbele stralen, voor gebruik binnen of buiten, 
hoogte 1,5 m. Bereik 20 m (binnen), 10 m (buiten). Voedingsspanning 12 V DC, 
verbruik 0,6 W, beschermingsgraad IP54. Afmetingen (B x H x D): 25 x 1500 x 22 mm, 
kleur zwart. OPMERKING: verkrijgbaar zodra art. 30088404 niet meer leverbaar is.

FOTO-ELEKTRIsCHE BARRIÈREs

INFRAROOD BARRIÈREs VOOR BINNEN/BuITEN
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30008404 INFRAROOD-BARRIÈRES MET 4 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 1,5M, WIT
Set van twee infrarood-barrières, 4 dubbele stralen, voor gebruik binnen of buiten, 
hoogte 1,5 m. Bereik 5 m (binnen-buiten). Voedingsspanning 12 V DC, verbruik 0,6 
W, beschermingsgraad IP54. Afmetingen (B x H x D): 25 x 1500 x 22 mm, kleur wit.

30008405 INFRAROOD-BARRIÈRES MET 6 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 2M, ZWART
Set van twee infrarood-barrières, 6 dubbele stralen, voor gebruik binnen of buiten, 
hoogte 2 m. Bereik 20 m (binnen), 10 m (buiten). Voedingsspanning 12 Vdc, verbruik 
0,96W, beschermingsgraad IP54. Afmetingen (B x H x D): 25 x 2000 x 22 mm, kleur 
zwart.

30008406 INFRAROOD-BARRIÈRES MET 6 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 2M, WIT
Set van twee infrarood-barrières, 6 dubbele stralen, voor gebruik binnen of buiten, 
hoogte 2 m. Bereik 5 m (binnen-buiten). Voedingsspanning 12 Vdc, verbruik 0,96W, 
beschermingsgraad IP54. Afmetingen (B x H x D): 25 x 2000 x 22 mm, kleur wit.

AANTEKENINGEN

BARRIÈRES
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PRESTATIES
- Random delay
- Parallelle of gekruiste stralen
- Dekwalificatie door mist met 
  OC signalering
- AND-OR willekeurig of eerste twee stralen
- uitsluiting straal 1 of de eerste 2
- Optische of bedrade synchronisatie
- Antimasking met OC signalering
- Beveiliging tegen kruipen
- Instelbare doorlooptijd
- 4 kanalen met optisch synchronisatie
- Deactivering LED’s
- Activering Rs485-communicatie

Serie X
Nieuwe barrière, ontwikkeld voor de 
externe beveiliging van grote plaatsen.
Kan worden samengesteld en 
geconfigureerd basis van de 
installatievereisten en het vereiste 
beveiligingsniveau. Met alleen radar, 
actieve infrarood of gecombineerd, met 
dubbele technologie. Ieder gedeelte 
heeft een onafhankelijke alarmuitgang, 
die beheerd kan worden in AND of OR, 
direct vanuit de alarmcentrale. Robuuste 
aluminium structuur met bescherming 
van polycarbonaat, bevestigd op een basis 
voor installatie op de vloer, op sokkel, aan 
de wand (accessoires op aanvraag).

Zoemer

Led met hoge 
lichtsterkte, 
zichtbaar op 
500m

Verwarmingselementen 
met thermostaat

Klemmenstrook 
met RS485-
uitgang

Voedingseenheid 
ingang 230 Vac

RUIMTE 
BATTERIJ 7 AH

30088511 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 2 DUBBELE STRALEN, 
HOOGTE 1M
Enkele infrarood-barrière met 2 TX-stralen en 2 RX-stralen, in een behuizing 
die op de vloer of in sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 1 meter, 
breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 
220 Vac met interne voedingseenheid van 13,8 Vdc / 2,5 A en behuizing voor batterij 
tot 7 Ah, verbruik 150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem 
voor uitlijning en kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte 
buiteninstallatie IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 
45 W 24 Vac, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30088512 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 3 DUBBELE STRALEN, 
HOOGTE 1,5M
Enkele infrarood-barrière met 3 TX-stralen en 3 RX-stralen, in een behuizing die 
op de vloer of in sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 1,5 meter, 
breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 
220 Vac met interne voedingseenheid van 13,8 Vdc / 2,5 A en behuizing voor batterij 
tot 7 Ah, verbruik 150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem 
voor uitlijning en kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte 
buiteninstallatie IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 
45 W 24 Vac, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30088513 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DUBBELE STRALEN, 
HOOGTE 2M
Enkele infrarood-barrière met 4 TX-stralen en 4 RX-stralen, in een behuizing 
die op de vloer of in sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 2 meter, 
breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 
220 Vac met interne voedingseenheid van 13,8 Vdc / 2,5 A en behuizing voor batterij 
tot 7 Ah, verbruik 150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem 
voor uitlijning en kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte 
buiteninstallatie IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 
45 W 24 Vac, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008514 TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 2 STRALEN, HOOGTE 1M
Enkele infrarood-eindbarrière met 2 TX-stralen, in een behuizing die op de vloer 
of in sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 1 meter, breedte 250 mm, 
diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 220 Vac met interne 
voedingseenheid van 13,8 Vdc / 2,5 A en behuizing voor batterij tot 7 Ah, verbruik 
150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem voor uitlijning en 
kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 45 W 24 Vac, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008515 TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 3 STRALEN, HOOGTE 1,5M
Enkele infrarood-eindbarrière met 3 TX-stralen, in een behuizing die op de vloer 
of sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 1,5 meter, breedte 250 mm, 
diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met interne 
voedingseenheid van 13,8 V DC / 2,5 A en behuizing voor batterij tot 7 Ah, verbruik 
150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem voor uitlijning en 
kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 45 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

BARRIÈRES

INFRAROOD BARRIÈREs sERIE X1
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BARRIÈRES

30008516 TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 4 STRALEN, HOOGTE 2M
Enkele infrarood-eindbarrière met 4 TX-stralen, in een behuizing die op de vloer 
of sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 2 meter, breedte 250 mm, 
diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met interne 
voedingseenheid van 13,8 V DC / 2,5 A en behuizing voor batterij tot 7 Ah, verbruik 
150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem voor uitlijning en 
kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 45 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008517 RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 2 STRALEN, HOOGTE 1M
Enkele infrarood-eindbarrière met 2 RX-stralen, in een behuizing die op de vloer 
of in sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 1 meter, breedte 250 
mm, diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 220 Vac met 
interne voedingseenheid van 13,8 V DC / 2,5 A en behuizing batterij tot 7 Ah, verbruik 
150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem voor uitlijning en 
kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 45 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008518 RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 3 STRALEN, HOOGTE 1,5M
Enkele infrarood-eindbarrière met 3 RX-stralen, in een behuizing die op de vloer 
of sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 1,5 meter, breedte 250 mm, 
diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met 
interne voedingseenheid van 13,8 V DC / 2,5 A en behuizing batterij tot 7 Ah, verbruik 
150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem voor uitlijning en 
kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 45 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008519 RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 4 STRALEN, HOOGTE 2M
Enkele infrarood-eindbarrière met 4 RX-stralen, in een behuizing die op de vloer 
of sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 2 meter, breedte 250 mm, 
diepte 200 mm, max. bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met 
interne voedingseenheid van 13,8 V DC / 2,5 A en behuizing batterij tot 7 Ah, verbruik 
150 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, ledsysteem voor uitlijning en 
kalibratie, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 45 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3
Losse sokkel voor barrières voor buitenshuis serie X1, X2, M2, M3, met instelbaar 
vlak.

AANTEKENINGEN
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PRESTATIES
- Random delay
- Parallelle of gekruiste stralen
- Dekwalificatie door mist met 
   OC signalering
- AND-OR willekeurig of eerste twee stralen
- uitsluiting straal 1 of de eerste 2
- Optische of bedrade synchronisatie
- Antimasking met OC signalering
- Beveiliging tegen kruipen
- Instelbare doorlooptijd
- 4 kanalen met optisch synchronisatie
- Deactivering LED’s

Serie X2
Een veiligheidssysteem voor buiten. 
Voor woon- en industrie-omgevingen, 
geïntegreerd met de tuinverlichting, met 
drie verschillende productlijnen.

Nieuwe optische 
technologie SMA RX
Nieuwe optische 
technologie SMA TX

Voeding 10-30 Vdc

Voeding 
verwarmingselementen 
10-30 Vac/Vdc

30008542 INFRAROOD-BARRIÈRE 3 DUBBELE STRALEN, IN PAAL, HOOGTE 
1,6M
Enkele infrarood-barrière geïntegreerd in verlichtingspaal, met 3 TX-stralen en 
3 RX-stralen, in behuizing die op de vloer of in sokkel art. 30008533 kan worden 
geplaatst, hoogte 1,6 meter, lampaansluiting diam. 60 mm, max. bereik 100 meter 
bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 135 mA, kabelsynchronisatie voor TX 
en RX vereist, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 50 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008543 INFRAROOD-BARRIÈRE 4 DUBBELE TX- EN RX-STRALEN, IN ZUIL
Enkele infrarood-barrière geplaatst in verlichtingszuil, met 4 TX-stralen en 4 RX-
stralen, in behuizing die op de vloer of sokkel art. 30008533 kan worden geplaatst, 
hoogte 2 meter, lampaansluiting diam. 60 mm, max. bereik 100 meter bij optisch 
zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX 
vereist, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met temperatuurregeling 50 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008535 VERLICHTINGSARMATUUR MET BOL
Verlichtingsarmatuur met bol, inclusief accessoires voor installatie op barrières 
art.30008542 en art. 30008543.

30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3
Losse sokkel voor barrières voor buitenshuis serie X1, X2, M2, M3, met instelbaar 
vlak.

30008534 VOEDING VOOR BARRIÈRES, IN METALEN BEHUIZING
Voeding/transformator voor barrières, in metalen behuizing, ingang 220 V AC, 
uitgangen 13,8 V DC / 2,5 A en 24 V AC / 300 VA, voor batterijen van max. 17 Ah.

BARRIÈRES

INFRAROOD BARRIÈREs sERIE X2
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30008561 SET INFRAROOD-BARRIÈRES MET 4 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 0,5M
Set van twee kolommen met 4 stralen (2 gekruist), max. bereik 80 meter en min. 
bereik 15 meter, hoogte 50 cm, voeding 12 V DC, verbruik 30 mA RX, 30 mA TX, 
temperatuurregeling 10 W bij 24 V AC voor TX en RX, beschermingsgraad IP 65, 
bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C.

30008562 SET INFRAROOD-BARRIÈRES MET 16 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 1M
Set van twee kolommen met 16 gekruiste stralen, max. bereik 80 meter en min. 
bereik 15 meter, hoogte 1 cm, voeding 12 V DC, verbruik 30 mA RX, 50 mA TX, 
temperatuurregeling 20 W bij 24 V AC voor TX en RX, beschermingsgraad IP 65, 
bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C.

30008563 SET INFRAROOD-BARRIÈRES 16 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 1,5M
Set van twee kolommen met 16 gekruiste stralen, max. bereik 80 meter en min. 
bereik 15 meter, hoogte 1,5 meter, voeding 12 V DC, verbruik 30 mA RX, 50 mA TX, 
temperatuurregeling 20 W bij 24 V AC voor TX en RX, beschermingsgraad IP 65, 
bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C.

30008564 SET INFRAROOD-BARRIÈRES MET 36 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 2M
Set van twee kolommen met 36 gekruiste stralen, max. bereik 80 meter en min. 
bereik 15 meter, hoogte 2 meter, voeding 12 V DC, verbruik 80 mA RX, 80 mA TX, 
temperatuurregeling 30 W bij 24 V AC voor TX en RX, beschermingsgraad IP 65, 
bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C.

INFRAROOD BARRIÈREs VOOR WANDMONTAGE sERIE X3

PRESTATIES
- Random delay
- Gekruiste stralen
- Dekwalificatie door mist
- AND-OR willekeurig of eerste 

twee stralen
- uitsluiting straal 1 of de eerste 2
- Optische synchronisatie
- Antimasking met OC signalering
- Beveiliging tegen kruipen
- Instelbare doorlooptijd
- 4 kanalen met optische 

synchronisatie
- Deactivering LED’s
- Rs485-aansluiting

- selectie kanalen optische
 synchronisatie
- AND willekeurig of eerste 2 

optische elementen
- Voeding 10-30 Vdc
- Voeding verwarmingselementen 

10-30 Vac/Vdc

Serie X3
De nieuwe sMA technologie (single man 
aligment) maakt de uitlijning door één 
persoon mogelijk aangezien de LED’s  
met zeer hoge lichtsterkte en de zoemer 
op ieder optisch element het mogelijk 
maken de maximale uitlijningswaarde te 
verkrijgen zonder hulp van aanvullende 
instrumenten. Wordt eenvoudig 
geactiveerd via een op elk optisch 
element aangebrachte druktoets.

art. 30008561

art. 30008562 - 30008563

art. 30008564

Dubbele optische 
technologie SMA
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30008567 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DUBBELE STRALEN, 
HOOGTE 1,5M
Enkele infrarood-barrière met 4 TX-stralen en 4 RX-stralen, in behuizing die op de vloer 
of aan de wand kan worden bevestigd met behulp van accessoires (niet meegeleverd), 
hoogte 1,5 meter, max. bereik 100 meter bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 
135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, bekabelingsaccesoires voor 
hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met 
temperatuurregeling 50 W 24 V AC, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008568 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DUBBELE STRALEN, 
HOOGTE 2M
Enkele infrarood-barrière met 4 TX-stralen en 4 RX-stralen, in behuizing die op de vloer 
of aan de wand kan worden bevestigd met behulp van accessoires (niet meegeleverd), 
hoogte 2 meter, max. bereik 100 meter bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 
135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, bekabelingsaccesoires voor 
hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met 
temperatuurregeling 50 W 24 V AC, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008546 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 TX-STRALEN, HOOGTE 
1,5M
Enkele infrarood-eindbarrière met 4 TX-stralen, in behuizing die op de vloer of aan de 
wand kan worden bevestigd met behulp van accessoires (niet meegeleverd), hoogte 
1,5 meter, max. bereik 100 meter bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 
135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, bekabelingsaccesoires voor 
hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met 
temperatuurregeling 50 W 24 V AC, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008547 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 RX-STRALEN, HOOGTE 
1,5M
Enkele infrarood-eindbarrière met 4 RX-stralen, in behuizing die op de vloer of aan de 
wand kan worden bevestigd met behulp van accessoires (niet meegeleverd), hoogte 
1,5 meter, max. bereik 100 meter bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 
135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, bekabelingsaccesoires voor 
hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met 
temperatuurregeling 50 W 24 V AC, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008548 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 TX-STRALEN, HOOGTE 2M
Enkele infrarood-eindbarrière met 4 TX-stralen, in behuizing die op de vloer of aan 
de wand kan worden bevestigd met behulp van accessoires (niet meegeleverd), 
hoogte 2 meter, max. bereik 100 meter bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 
135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, bekabelingsaccesoires voor 
hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C met 
temperatuurregeling 50 W 24 V AC, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en storing.

30008549 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 RX-STRALEN, HOOGTE 2M
Enkele infrarood-eindbarrière met 4 RX-stralen, in behuizing die op de vloer of aan 
de wand kan worden bevestigd met behulp van accessoires (niet meegeleverd), 
hoogte 2 meter, max. bereik 100 meter bij optisch zicht, voeding 12-16 V DC, verbruik 
135 mA, kabelsynchronisatie voor TX en RX vereist, bekabelingsaccesoires voor 
hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C 
met temperatuurregeling 50 W 24 V AC, uitgangsrelais voor alarm, manipulatie en 
storing.

INFRAROOD BARRIÈREs VOOR OPBOuW sERIE X4

PRESTATIES
- Random delay
- Gekruiste stralen
- Dekwalificatie door mist
- AND-OR willekeurig of eerste 

twee stralen
- uitsluiting straal 1 of de eerste 2
- Optische synchronisatie
- Antimasking met OC signalering
- Beveiliging tegen kruipen
- Instelbare doorlooptijd
- 4 kanalen met optische 

synchronisatie
- Deactivering LED’s
- Rs485-aansluiting

- selectie kanalen optische 
synchronisatie

- AND willekeurig of eerste 2 
optische elementen

- Voeding 10-30 Vc
- Voeding verwarmingselementen 

10-30 Vac/Vc

Serie X4
De nieuwe sMA technologie (single man 
aligment) maakt de uitlijning door één 
persoon mogelijk aangezien de LED’s  
met zeer hoge lichtsterkte en de zoemer 
op ieder optisch element het mogelijk 
maken de maximale uitlijningswaarde te 
verkrijgen zonder hulp van aanvullende 
instrumenten. Wordt eenvoudig 
geactiveerd via een op elk optisch 
element aangebrachte druktoets.

Dubbele optische 
technologie SMA



catalogus | 81

In
br

aa
ka

la
rm

sy
st

em
en

 v
an

 C
om

el
it

30008051 SET RADAR-BARRIÈRES 10.525 GHZ
Set van twee radar-barrières bestaande uit TX en RX 10.525 GHz gemoduleerd 
op 1 Khz, in behuizing die aan een paal/wand kan worden bevestigd, compleet 
met beugel en draaikoppeling, bereik instelbaar van 30 tot 200 meter bij optisch 
zicht, voeding van 12 tot 30 V DC, verbruik RX 20 mA bij 12 V DC, TX 20 mA bij 12 
V DC, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP64, 
bedrijfstemperatuur -40 tot +60°C, uitgangsrelais voor alarm en manipulatie, 
afmetingen (B x H x D) 260 x 210 x 85 zonder beugels (identiek voor TX en RX), 
gewicht per eenheid 2 kg.

30008052 TOOL VOOR KALIBRATIE BARRIÈRESETS
Digitool-toestel voor velduitlijning en -kalibratie van set van twee MW-barrières 
art.30008051.

30008531 BEUGEL VOOR PAALVERANKERING BARRIÈRES
Beugel voor paalverankering barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 
30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549.

30008532 BEUGEL VOOR WANDVERANKERING BARRIÈRES
Beugel voor wandverankering barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 
30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549 (per 2 
stuks geleverd).

30008538 PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 1M
Paal hoogte 1 meter, te bevestigen op de vloer, voor verankering van barrières 
art.30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 
30008547, 30008548 en 30008549.

30008539 PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 2M
Paal hoogte 2 meter, te bevestigen op de vloer, voor verankering van barrières art. 
30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 
30008548 en 30008549.

30008534 VOEDING VOOR BARRIÈRES, IN METALEN BEHUIZING
Voeding/transformator voor barrières, in metalen behuizing, ingang 220 V AC, 
uitgangen 13,8 V DC / 2,5 A en 24 V AC / 300 VA, voor batterijen van max. 17 Ah.

sTEuNEN EN ACCEssOIREs sERIE X3 EN X4

BARRIÈRES

RADAR-BARRIÈREs sERIE M1
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RADAR-BARRIÈREs sERIE M2 BARRIÈREs MET DuBBELE TECHNOLOGIE sERIE M3
30008501 SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 1M

Set van twee radar-barrières bestaande uit TX en RX op K-band op 24 GHz met 4 
selecteerbare kanalen, in een behuizing die op de vloer of sokkel art. 30008533 kan 
worden bevestigd, hoogte 1 meter, breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. Bereik 250 
meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met interne voedingseenheid van 13,8 V DC 
2,5 A en behuizing batterij tot 7 Ah, verbruik RX 200 mA, TX 200 mA, volledig bedraad, 
met intern instrument voor velduitlijning en -kalibratie met gevoeligheidsregeling en 
vertraging, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP54, 
bedrijfstemperatuur -25 tot +50°C, uitgangsrelais voor alarm en manipulatie.

30008502 SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 1,5M
Set van twee radar-barrières bestaande uit TX en RX op K-band op 24 GHz met 4 
selecteerbare kanalen, in een behuizing die op de vloer of sokkel art. 30008533 kan 
worden bevestigd, hoogte 1,5 meter, breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. Bereik 250 
meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met interne voedingseenheid van 13,8 V DC 2,5 
A en behuizing voor batterij tot 7 Ah, verbruik RX 200 mA, TX 200 mA, volledig bedraad, 
met intern instrument voor velduitlijning en -kalibratie met gevoeligheidsregeling en 
vertraging, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP54, 
bedrijfstemperatuur -25 tot +50°C, uitgangsrelais voor alarm en manipulatie.

30008503 SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 2M
Set van twee radar-barrières bestaande uit TX en RX op K-band op 24 GHz met 
4 selecteerbare kanalen, in behuizing die op de vloer of sokkel art. 30008533 kan 
worden bevestigd, hoogte 2 meter, breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. bereik 250 
meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met interne voedingseenheid van 13,8 V DC 
2,5 A en behuizing batterij tot 7 Ah, verbruik RX 200 mA, TX 200 mA, volledig bedraad, 
met intern instrument voor velduitlijning en -kalibratie met gevoeligheidsregeling en 
vertraging, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP54, 
bedrijfstemperatuur -25 tot +50°C, uitgangsrelais voor alarm en manipulatie.

30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3
Losse sokkel voor barrières voor buitenshuis serie X1, X2, M2, M3, met instelbaar 
vlak.

BARRIÈRES

30008522 SET DUBBELE-TECHNOLOGIE-BARRIÈRES, HOOGTE 1,5M
Set van twee dubbele-technologie-barrières, bestaande uit een TX en RX radarbarrière 
op K-band op 24 GHz met 4 selecteerbare kanalen en een infrarood-barrière met 3 
TX-stralen en 3 RX-stralen, in een behuizing die op de vloer of sokkel art.30008533 kan 
worden bevestigd, hoogte 1,5 meter, breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. bereik 250 
meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met interne voedingseenheid van 13,8 V DC 2,5 A 
en behuizing batterij tot 7Ah, verbruik RX 300 mA, TX 300 mA, kabelsynchronisatie voor 
TX en RX vereist voor het infraroodgedeelte, volledig bedraad en met intern instrument 
voor velduitlijning en -kalibratie van radar en infrarood met gevoeligheidsregeling 
en vertraging, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +50°C met temperatuurregeling 45 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor apart alarm voor MW en IR, manipulatie en storing voor IR.

30008523 SET DUBBELE-TECHNOLOGIE-BARRIÈRES, HOOGTE 2M
Set van twee dubbele-technologie-barrières, bestaande uit een TX en RX radar-barrière 
op K-band op 24 GHz met 4 selecteerbare kanalen en een infrarood-barrière met 4 TX-
stralen en 4 RX-stralen, in een behuizing die op de vloer of in sokkel art. 30008533 kan 
worden bevestigd, hoogte 1,5 meter, breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. Bereik 250 
meter bij optisch zicht, voeding 220 Vac met interne voedingseenheid van 13,8 Vdc 2,5 A 
en behuizing batterij tot 7 Ah, verbruik RX 300 mA, TX 300 mA, kabelsynchronisatie voor 
TX en RX vereist voor het infraroodgedeelte, volledig bedraad en met intern instrument 
voor velduitlijning en -kalibratie van radar en infrarood met gevoeligheidsregeling 
en vertraging, bekabelingsaccesoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie 
IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +50°C met temperatuurregeling 45 W 24 V AC, 
uitgangsrelais voor apart alarm voor MW en IR, manipulatie en storing voor IR.

30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3
Losse sokkel voor barrières voor buitenshuis serie X1, X2, M2, M3, met instelbaar 
vlak.
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TECHNOLOGISCHE 
DETECTOREN

30099002 FOTO-ELEKTRISCHE ROOKDETECTOR, PLAFONDMONTAGE
Foto-elektrische rookdetector voor plafondmontage, detectiebereik 20 m2, voeding 
12V DC, verbruik in stand-by 300 microA, in alarmtoestand 30 mA, droog contact type 
NO/NC, afmetingen (B x H x D) 115x115x50 mm.

30099003 TEMPERATUURSENSOR, PLAFONDMONTAGE
Temperatuursensor voor plafondmontage, responstemperatuur 70°C (5%), voeding 
12V DC, droog contact type NO/NC, afmetingen (B x H x D) 115x115x50 mm.

30009004 AARDGASDETECTOR (METHAAN)
Aardgasdetector (methaan), referentienorm voor detectie van brandbare gassen 
GB15322-2003, houder van wit ABS, gasconcentratie 8% LEL (4000 ppm), stabiliteit en 
herhaalbaarheid + of - 3 LEL, voeding 12 V DC, verbruik 60 mA in stand-by en 100 mA in 
alarmtoestand, uitgangsrelais C/NC/NO, zoemer 75 dB op 1 meter, bedrijfstemperatuur 
van -10 tot + 55°C, afmetingen 115 x 51 mm diameter.

30009006 KOOLMONOXIDEDETECTOR
Koolmonoxidedetector, referentienorm voor detectie van brandbare gassen GB15322-
2003, houder van wit ABS, gasconcentratie 150 ppm, afwijking gasconcentratie + of 
- 80 ppm, voeding 12 V DC, verbruik 110 mA in stand-by en 150 mA in alarmtoestand, 
uitgangsrelais NC/NO te selecteren met jumper, zoemer 85 dB op 1 meter, 
bedrijfstemperatuur van -10 tot + 55°C, afmetingen 70 x 115 x 44 mm.

30009009 OVERSTROMINGSDETECTOR
Overstromingsdetector, behuizing wit ABS, voeding 12 V DC, verbruik 20 mA in 
alarmtoestand, 15 mA in stand-by, lengte externe kabeluiteinden max. 35 mm, 
relaisuitgang selecteerbaar NC/NO, mogelijkheid tot aansluiting van 8 externe 
detectoren op een afstand van maximaal 100 meter, afmetingen 60 x 90 x 25 mm.

30009101 NADERINGSDETECTOR
Naderingsdetector, ideaal voor detectie van personen die in de buurt van 
veiligheidsapparatuur of -installaties komen, dekkingsafstand instelbaar van 0,3 tot 8 
meter, detectiehoek 110°, afstand tussen detectoren minimaal 0,5 meter, opwarmtijd 
2 minuten, reactietijd 1 seconde, voeding van 9 tot 16 V DC, stroomverbruik 4,5 mA 
in stand-by en 23 mA in alarmtoestand, bedrijfstemperatuur van -15 tot + 60°C, 
afmetingen (B x H x D) 55 x 105 x 26 mm.

30009091 ELEKTROMAGNETISCHE GASKLEP 3/4” VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
Elektromagnetische gasklep 3/4” voor huishoudelijk gebruik, maximumdruk 50Kpa/7 
PSI, bestand tegen explosies Exmb T4, activeringsspanning van 9 tot 12 V DC, 
activering via puls of handmatig, activeringstijd minder dan 1 seconde, handmatige 
reset, lengte kabel 0,4 meter, houder van messing en kunststof, afdichting van 
NBRrubber, bedrijfstemperatuur van -10 tot + 50 °C.

30009092 ELEKTROMAGNETISCHE GASKLEP 1/2” VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
Elektromagnetische gasklep 1/2” voor huishoudelijk gebruik, maximumdruk 50Kpa/7 
PSI, bestand tegen explosies Exmb T4, activeringsspanning van 9 tot 12 V DC, 
activering via puls of handmatig, activeringstijd minder dan 1 seconde, handmatige 
reset, lengte kabel 0,4 meter, houder van messing en kunststof, afdichting van 
NBRrubber, bedrijfstemperatuur van -10 tot + 50 °C.
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30008534 VOEDING VOOR BARRIÈRES, IN METALEN BEHUIZING
Voeding/transformator voor barrières, in metalen behuizing, ingang 220 V AC, 
uitgangen 13,8 V DC / 2,5 A en 24 V AC / 300 VA, voor batterijen van max. 17 Ah.

21022508 VOEDINGSEENHEID VOOR DIN-RAIL 4 MODULES VOOR 
ALARMCENTRALE
Voeding voor DIN-rail (4 modules) voor alarmcentrale art.21047234, parallelliseerbaar, 
autobeveiliging12 V DC / 2 A, elke voedingstransformator kan tot 2 A leveren, voorzien 
van een relaisuitgangscontact voor het melden van storingen, afmetingen 71x90x58 
mm (4 modules).

21022510 VOEDING 13,8 VDC / 2A, METALEN BEHUIZING, KLEIN
Metalen behuizing met voedingstransformator 230 V AC / 13,8 V DC - 2,0A en behuizing 
voor batterij max. 7Ah, voorzien van tamperbeveiliging tegen openen. Afmetingen:(B x 
H x D) 300 x 350 x 80mm.

30002001 VOEDINGSEENHEID 13,8 VDC / 1,5A IN METALEN BEHUIZING
Metalen behuizing met voedingstransformator, ingangsspanning 230 V AC, 
uitgangsspanning 13,8 V DC, max. leverbare stroom 1,5 A, compleet met behuizing 
voor batterij van 7 of 15 Ah, met tamperbeveiliging tegen openen. Afmetingen (B x H x 
D) 315 x 440 x 95 mm.

30002002 VOEDINGSEENHEID 13,8 VDC / 3A IN METALEN BEHUIZING
Metalen behuizing met voedingstransformator, ingangsspanning 230 V AC, 
uitgangsspanning 13,8 V DC, max. leverbare stroom 3 A, compleet met behuizing voor 
batterij van 7 of 15 Ah, met tamperbeveiliging tegen openen. Afmetingen (B x H x D) 
315 x 440 x 95 mm.

30002003 VOEDINGSEENHEID 13,8 VDC / 5A IN METALEN BEHUIZING
Metalen behuizing met voedingstransformator, ingangsspanning 230 V AC, 
uitgangsspanning 13,8 V DC, max. leverbare stroom 5 A, compleet met behuizing voor 
batterij van 7 of 15 Ah, met tamperbeveiliging tegen openen. Afmetingen (B x H x D) 
315 x 440 x 95 mm.

30076101 SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 13,8 VDC / 1,5A
Schakelende voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90-260 V AC 50/60 Hz, 
uitgang 13,8 V DC / 1,5 A.

30076103 SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 13,8 VDC / 5A
Schakelende voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90-260 Vac 50/60 Hz, 
uitgang 13,8 V DC / 5 A.

30002008 KAART MET 1 RELAIS MET LAAG VERBRUIK
Kaart met 1 relais gevoed met 12 V DC, verbruik 23mA, afzonderlijk wisselcontact en 
NC/NO onafhankelijk selecteerbaar, max. capaciteit van de contacten 3A.

30002009 KAART MET 4 RELAIS MET LAAG VERBRUIK
Kaart met 4 relais gevoed met 12 V DC, verbruik 23mA per stuk, afzonderlijk 
wisselcontact en NC/NO onafhankelijk selecteerbaar, max. capaciteit van de 
contacten 3A.

BATTERIJEN

20022202 LITHIUMBATTERIJ VOOR DRAADLOZE DETECTOREN
Vervangingsbatterij lithium 3V type CR2477 voor draadloze detectoren art. 21047126, 
21047127, 21047128 en 30043305.

20022203 BATTERIJ VOOR DRAADLOZE SIRENE
Vervangingsbatterij voor draadloze sirene, lithiumbatterij 13,5Ah 7,2V.

20022204 BATTERIJ VOOR BEKABELDE AUTONOME SIRENE
Batterij voor autonome sirene, loodaccu 2,0Ah 12V.

30076001 LOODBATTERIJ 12 V DC / 1,1 AH
Loodbatterij 12 V DC / 1,1 Ah.

30076003 LOODBATTERIJ 12 VDC / 7 AH
Loodbatterij 12 V DC / 7 Ah.

30076004 LOODBATTERIJ 12 VDC / 15 AH
Loodbatterij 12 V DC / 15 Ah.
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30076007 AFGESCHERMDE KABEL 4 X 0,22 mm²
Afgeschermde kabel voor inbraakbeveiligingssystemen 4 x 0,22 mm². Rollen van 100 
m.

30076008 AFGESCHERMDE KABEL 2 X 0,50 MM² + 2 X 0,22 mm²
Afgeschermde kabel voor inbraakbeveiligingssystemen 2 x 0,50 + 2 x 0,22 mm². 
Rollen van 100 m.

30076009 AFGESCHERMDE KABEL 2 X 0,50 MM² + 4 X 0,22 mm²
Afgeschermde kabel voor inbraakbeveiligingssystemen 2 x 0,50 + 4 x 0,22 mm². 
Rollen van 100 m.

30076010 AFGESCHERMDE KABEL 2 X 0,50 mm² + 6 X 0,22 mm²
Afgeschermde kabel voor inbraakbeveiligingssystemen 2 x 0,50 + 6 x 0,22 mm². 
Rollen van 100 m.

30076011 AFGESCHERMDE KABEL 2 X 0,50 mm² + 8 X 0,22 mm²
Afgeschermde kabel voor inbraakbeveiligingssystemen 2 x 0,50 + 8 x 0,22 mm². 
Rollen van 100 m.

KABELS

AANTEKENINGEN
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DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR
DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTI-MAsKING
INFRAROODDETECTOR MET GEÏNTEGREERDE sEIsMIsCHE sENsOR
INFRAROODDETECTOR MET KLEuRENCAMERA
VOLuMETRIsCHE INFRAROODDETECTOR MET PET IMMuNITY EN EOL
VOLuMETRIsCHE DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR MET PET IMMuNITY EN EOL
VOLuMETRIsCHE INFRAROODDETECTOR MET OPTIsCHE sPIEGEL-/GORDIJNEFFECT
sET RADAR-BARRIÈREs 10.525 GHZ
TOOL VOOR KALIBRATIE BARRIÈREsETs
DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BuITENsHuIs
DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BuITENsHuIs
DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BuITENsHuIs, MET GORDIJNEFFECT
DuBBEL-INFRAROOD DETECTOR VOOR BuITENsHuIs, MET GROOTHOEK
DuBBEL-INFRAROOD DETECTOR VOOR BuITENsHuIs, MET GORDIJNEFFECT
DuBBEL-INFRAROOD DETECTOR VOOR BuITENsHuIs, LANGE AFsTAND
FOTO-ELEKTR. DETECTOR DuBBELE sTRAAL BuITEN/BINNEN 100/300M
INFRAROOD-BARRIÈREs MET 3 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 1M, ZWART
INFRAROOD-BARRIÈREs 3 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 1M, WIT
INFRAROOD-BARRIÈREs 4 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 1,5M, ZWART
INFRAROOD-BARRIÈREs MET 4 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 1,5M, WIT
INFRAROOD-BARRIÈREs MET 6 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 2M, ZWART
INFRAROOD-BARRIÈREs MET 6 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 2M, WIT
sET RADAR-BARRIÈREs, HOOGTE 1M
sET RADAR-BARRIÈREs, HOOGTE 1,5M
sET RADAR-BARRIÈREs, HOOGTE 2M
TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 2 sTRALEN, HOOGTE 1M
TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 3 sTRALEN, HOOGTE 1,5M
TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 4 sTRALEN, HOOGTE 2M
RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 2 sTRALEN, HOOGTE 1M
RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 3 sTRALEN, HOOGTE 1,5M
RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 4 sTRALEN, HOOGTE 2M
sET DuBBELE-TECHNOLOGIE-BARRIÈREs, HOOGTE 1,5M
sET DuBBELE-TECHNOLOGIE-BARRIÈREs, HOOGTE 2M
BEuGEL VOOR PAALVERANKERING BARRIÈREs
BEuGEL VOOR WANDVERANKERING BARRIÈREs
sOKKEL VOOR BARRIÈREs sERIE X1, X2, M2, M3
VOEDING VOOR BARRIÈREs, IN METALEN BEHuIZING
VERLICHTINGsARMATuuR MET BOL
PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈREs, HOOGTE 1M
PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈREs, HOOGTE 2M
INFRAROOD-BARRIÈRE 3 DuBBELE sTRALEN, IN PAAL, HOOGTE 1,6M
INFRAROOD-BARRIÈRE 4 DuBBELE TX- EN RX-sTRALEN, IN ZuIL
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 TX-sTRALEN, HOOGTE 1,5M
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 RX-sTRALEN, HOOGTE 1,5M
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 TX-sTRALEN, HOOGTE 2M
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 RX-sTRALEN, HOOGTE 2M
sET INFRAROOD-BARRIÈREs MET 4 GEKRuIsTE sTRALEN, HOOGTE 0,5M
sET INFRAROOD-BARRIÈREs MET 16 GEKRuIsTE sTRALEN, HOOGTE 1M
sET INFRAROOD-BARRIÈREs 16 GEKRuIsTE sTRALEN, HOOGTE 1,5M
sET INFRAROOD-BARRIÈREs MET 36 GEKRuIsTE sTRALEN, HOOGTE 2M
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 1,5M
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LITHIuMBATTERIJ VOOR DRAADLOZE DETECTOREN
BATTERIJ VOOR DRAADLOZE sIRENE
BATTERIJ VOOR BEKABELDE AuTONOME sIRENE
MINI-TOuCH 3,5’’ BEDIENINGssCHERM
TOuCHsCREEN PLANuX MANAGER 3,5’’. ABsOLuTE BLACK
TOuCHsCREEN PLANuX MANAGER 3,5’’. ALL WHITE
VOEDINGsEENHEID VOOR DIN-RAIL 4 MODuLEs VOOR ALARMCENTRALE
VOEDING 13,8 VDC / 2A, METALEN BEHuIZING, KLEIN
AuTONOME BuITENsIRENE, KLEuR WIT
AuTONOME BuITENsIRENE, KLEuR ZILVER
AuTONOME BuITENsIRENE, KLEuR GRIJs
DuMMY-sIRENE VOOR BuITENsHuIs
CENTRALE VEDO 10, KuNsTsTOF KAsT, VOEDINGsEENHEID 1,5A
CENTRALE VEDO 34, METALEN KAsT, VOEDINGsEENHEID 1,5A
CENTRALE VEDO 34, KuNsTsTOF KAsT, VOEDINGsEENHEID 1,5A
CENTRALE VEDO 68, METALEN KAsT, VOEDINGsEENHEID 3A
CENTRALE VEDO 68, KuNsTsTOF KAsT, VOEDINGsEENHEID 1,5A
KAART CENTRALE VEDO 10
KAART CENTRALE VEDO 34
KAART CENTRALE VEDO 68
uITBREIDINGsKAART VOOR GsM-KIEZER VOOR VEDO CENTRALEs
uITBREIDINGsKAART VOOR sPRAAKBERICHTEN VOOR VEDO CENTRALEs
MODuLE PAL/IP-BEELDOMZETTING, KuNsTsTOF BEHuIZING
VOEDINGsEENHEID 13,8 VDC / 1,5A IN METALEN BEHuIZING
VOEDINGsEENHEID 13,8 VDC / 3A IN METALEN BEHuIZING
VOEDINGsEENHEID 13,8 VDC / 5A IN METALEN BEHuIZING
KAART MET 1 RELAIs MET LAAG VERBRuIK
KAART MET 4 RELAIs MET LAAG VERBRuIK
uITBREIDINGsKAART VOOR IP-COMMuNICATIE VOOR VEDO CENTRALEs
KuNsTsTOF OPBOuWBEHuIZING VOOR CENTRALEs sERIE VEDO
METALEN OPBOuWBEHuIZING VOOR VEDO CENTRALEs
KuNsTsTOF INBOuWBEHuIZING VOOR VEDO CENTRALEs
MODuLE 8 INGANGEN/8 uITGANGEN, KuNsTsTOF BEHuIZING
IsOLATORMODuLE, KuNsTsTOF BEHuIZING
DRAADLOZE ZENDER-/ONTVANGERMODuLE, KuNsTsTOF BEHuIZING
DRAADLOZE INFRAROOD-BEWEGINGsDETECTOR MET PET IMMuNITY
MAGNEETCONTACT MET DRAADLOZE-ONTVANGER/ZENDER WIT, sERIE C
MAGNEETCONTACT MET DRAADLOZE-ONTVANGER/ZENDER BRuIN, sERIE C
DRAADsENsOR VOOR ROLLuIKEN, MET ANALYsEsYsTEEM
sAFETOuCH KEYPAD MET RFID-LEZER VOOR VEDO CENTRALEs
sAFEKEY KEYPAD VOOR VEDO CENTRALEs
sAFEKEY KEYPAD MET RFID-LEZER VOOR VEDO CENTRALEs
DRAADLOZE AFsTANDsBEDIENING MET VIER KANALEN
PROXIMITYLEZER VOOR VEDO CENTRALEs
INBOuW-MAGNEETCONTACT, BRuIN KuNsTsTOF
INBOuW-MAGNEETCONTACT, BRuIN KuNsTsTOF, KORT
DRAADLOZE BuITENsIRENE
DRAADLOZE BINNENsIRENE
KIT BEuGEL MET KOGELGEWRICHT EN KABELDOORGANG
GORDIJNLENssET VOOR DETECTOREN
VOLuMETRIsCHE INFRAROOD-DETECTOR MET PET IMMuNITY
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30088403
30088511
30088512
30088513
30099002
30099003
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6214C
sK9050

ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 2M
AARDGAsDETECTOR (METHAAN)
KOOLMONOXIDEDETECTOR
OVERsTROMINGsDETECTOR
ELEKTROMAGNETIsCHE GAsKLEP 3/4” VOOR HuIsHOuDELIJK GEBRuIK
ELEKTROMAGNETIsCHE GAsKLEP 1/2” VOOR HuIsHOuDELIJK GEBRuIK
NADERINGsDETECTOR
PROGRAMMEERsOFTWARE sAFE-MANAGER
PIËZO-ELEKTRIsCHE BINNENsIRENE
LOODBATTERIJ 12 V DC / 1,1 AH
LOODBATTERIJ 12 VDC / 7 AH
LOODBATTERIJ 12 VDC / 15 AH
AFGEsCHERMDE KABEL 4 X 0,22 mm²
AFGEsCHERMDE KABEL 2 X 0,50 MM² + 2 X 0,22 mm²
AFGEsCHERMDE KABEL 2 X 0,50 MM² + 4 X 0,22 mm²
AFGEsCHERMDE KABEL 2 X 0,50 mm² + 6 X 0,22 mm²
AFGEsCHERMDE KABEL 2 X 0,50 mm² + 8 X 0,22 mm²
sCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 13,8 VDC / 1,5A
sCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 13,8 VDC / 5A
INBOuW-MAGNEETCONTACT, WIT KuNsTsTOF
INBOuW-MAGNEETCONTACT, MEssING
INBOuW-MAGNEETCONTACT, WIT KuNsTsTOF, KORT
INBOuW-MAGNEETCONTACT, WIT KuNsTsTOF, VOOR METALEN KOZIJNEN
OPBOuW-MAGNEETCONTACT, WIT KuNsTsTOF, MET KLEMMEN
OPBOuW-MAGNEETCONTACT, BRuIN KuNsTsTOF, MET KLEMMEN
OPBOuW-MAGNEETCONTACT, WIT KuNsTsTOF, MET KLEMMEN
OPBOuW-MAGNEETCONTACT, WIT KuNsTsTOF, MET DRAAD
OPBOuW-MAGNEETCONTACT, WIT KuNsTsTOF, MET KABEL
EXTRA KRACHTIG OPBOuW-MAGNEETCONTACT, ALuMINIuM, MET KABEL
EXTRA KRACHTIG OPBOuW-MAGNEETCONTACT, ALuMINIuM, MET KABEL
EXTRA KRACHTIG OPBOuW-MAGNEETCONTACT, ALuMINIuM, MET KABEL
EXTRA KRACHTIG OPBOuW-MAGNEETCONTACT, ALuMINIuM, MET KABEL
EXTRA KRACHTIG OPBOuW-MAGNEETCONTACT, ALuMINIuM, MET KABEL
MAGNEETCONTACT VAN ALuMINIuM, VOOR GARAGEDEuREN
DRAADsENsOR VOOR ROLLuIKEN
uLTRAGEVOELIGE TRILLINGssENsOR VAN KuNsTsTOF
GLAsBREuKDETECTOR MET MICROFOON
PuLsTELLERKAART VOOR DRAADsENsOR VOOR ROLLuIKEN
PuLsTELLERKAART VOOR uLTRAGEVOELIGE TRILLINGssENsOR
PAssIEF-INFRAROOD DETECTOR, PLAFONDMONTAGE
PAssIEF-INFRAROOD DETECTOR VOOR INBOuW, 1 MODuLE IN INBOuWDOOs
DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, GORDIJNEFFECT, WIT
DuBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, GORDIJNEFFECT, BRuIN
FOTO-ELEKTRIsCHE DETECTOR DuBBELE sTRAAL BuITEN/BINNEN 60/180M
INFRAROOD-BARRIÈREs MET 4 sTRALEN, HOOGTE 1,05M, WIT
INFRAROOD-BARRIÈREs MET 6 sTRALEN, HOOGTE 1,53M, ZWART
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 2 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 1M
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 3 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 1,5M
ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DuBBELE sTRALEN, HOOGTE 2M
FOTO-ELEKTRIsCHE ROOKDETECTOR, PLAFONDMONTAGE
TEMPERATuuRsENsOR, PLAFONDMONTAGE

sIMPLEBus COLOR MuuRPLAAT VOOR PLANuX MEMO / PLANuX MANAGER
sIMPLEKEY sLEuTEL (DIVERsE KLEuREN)
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De Comelit website is een complete informatiebron op een 
hoog technisch en commercieel niveau en staat geheel in 
dienst van de installateur, adviseur of opdrachtgever. Altijd 
beschikbaar met antwoorden op uw vragen, oplossingen 
en de mogelijkheid om adviezen te ontvangen.

www.comelitgroup.com www.comelitvedo.com

Het inspringen op de ontwikkelingen in de markt en de wensen van installateurs, het anticiperen 
op en interpreteren van de verwachtingen van de klanten: voor Comelit zijn deze factoren net 
zo belangrijk en strategisch als de technologische innovatie en de betrouwbaarheid van de 
producten. Daarom heeft het bedrijf een netwerk van diensten opgezet waarmee Comelit 
aantoont een partner te zijn voor vele oplossingen en situaties, die vaak verder gaan dan de 
standaard oplossingen van het eigen productaanbod.

WEB

Professionele telefonische ondersteuning om iedere 
mogelijke vraag te beantwoorden.

	

UTC
Ondersteuning voor installateurs bij de opstart, testen van 
een installatie en het oplossen bij problemen. In Italië maar 
ook in alle vestigingen van Comelit over de wereld zijn 
gespecialiseerde medewerkers aanwezig die kennis 
leveren over de installaties en producten.

SATCO Ondersteunde programmering

Een afdeling geheel gericht op het bieden van 
klantgerichte oplossingen voor niet standaard 
installaties. Ontwikkeling van gebruiksklare 
ontwerpen voor speciale projecten zoals 
appartementen-, winkelcomplexen en industriële 
gebouwen.

Comelit Training School is een project gewijd aan 
opleiding en bijscholing, ontwikkeld door Comelit voor de 
verdere ontwikkeling van de professionele cultuur in de 
sector van de elektrische installatie.

WAT IS HET
Voor installateurs, architecten, ontwerpers en 
elektrotechnici.

VOOR WIE IS HET BESTEMD

Het bijscholingsaanbod van de Comelit Training School 
omvat:
• cursussen, seminars en andere activiteiten die theoretische 
aspecten verenigen met de praktische toepassing van de 
opgedane kennis, met de volgende doeleinden:
• specialistische kennis op het gebied van 
huisautomatisering, inbraakalarmsystemen en 
videobewaking. Verdieping van de kennis van de Comelit-
systemen en hun toepassingen, autonoom beheer van de 
ontwerp- en installatiefasen, informatie over de modernste 
systemen met optimalisering van energiebesparing en 
toegevoegde waarde voor woningen en gebouwen
• ontwikkeling van commerciële en communicatieve 
vaardigheden, om de relatie met de klanten optimaal te 
beheren

WAT BIEDT HET
De activiteiten zijn onderverdeeld in basiscursussen 
en cursussen voor gevorderden.
De basiscursussen gaan voornamelijk over 
theoretische aspecten en de presentatie van 
producten/systemen van Comelit.
De cursussen voor gevorderden zijn 
daarentegen gericht op praktische installatie-/
programmeringstoepassingen en oefeningen voor het 
opsporen en verhelpen van storingen. De cursussen 
voor gevorderden hebben een langere duur.

HOE IS HET CURSUSVERLOOP
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United States 
of America

Germany

Belgium

Greece

Republic of Singapore

France

Spain

Great Britain

United Arab Emirates

China

The NetherlandsIreland

Met meer dan vijftig jaar ervaring en geleid 
door een streven naar voortdurende innovatie, 
ontwerpt en produceert Comelit geavanceerde 
systemen voor video-deurintercom, CCTV, 
toegangsbeheer, inbraakbeveiliging 
en huisautomatiseringssystemen. 
Comelit behoudt, ondanks haar 
internationale dimensies, het levendige 
ondernemingskarakter en de aandacht voor 
de klant die typisch zijn voor een authentiek 
‘lokaal’ bedrijf. De producten van Comelit zijn 
het resultaat van geavanceerd technologisch 
onderzoek, continue verbetering van de 
bedrijfs- en applicatieprocessen en van 
Italiaans design. Ze zijn verkrijgbaar in meer 
dan 70 landen over de gehele wereld, waar 
zij worden verkocht door een uitgebreid 
technisch-commercieel netwerk.
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[  FR  ]

[  NL  ]Comelit Group Belgium NV/SA
Zone 3 Doornveld 170, Unit 7A0
1731 Asse (Zellik)
Tel. +32 (0) 24 11 50 99
Fax + 32 (0) 411 50 97
www.comelit.be - info@comelit.be

Comelit Group Spa - Niederlassung 
Deutschland
Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz
Tel. +49 243190151-23 • +49 243190151-24
Fax +49 24319015125
www.comelit.de - info@comelit.de

[  IE  ]

[  GR  ]Comelit Group Spa
Via Don Arrigoni 5 
24020 Rovetta S. Lorenzo  
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com - info@comelit.it

[  BE  ] [  ES ]

[  DE ]

[  IT  ] Comelit Group Spa
Sucursal en Espana
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 -  Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

Comelit Immotec
18, rue Séjourné- 94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr 
contact@comelit-immotec.fr

[  CN  ]

[  SG  ]

[  AE  ]

Comelit Hellas - Telergo Security Ltd
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

Comelit Ireland
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

Comelit Nederland BV
Buitendijks 1-3356 LX Papendrecht
Tel. +31  786511201
Fax +31  786170955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

Comelit (Shanghai)
Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road, Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, China
Tel. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn 
comelit@comelit.com.cn

Comelit South East Asia Pte Ltd
Block 1002, Nr. 06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapore 319074
Tel. +65-6352 3456
Fax +65-6352 8557
office@comelit.sg

Comelit Group U.A.E.
Middle East Office
P.O. Box 54433
Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae - info@comelit.ae

Comelit Group UK Ltd
Unit 4 Mallow Park Watchmead 
Welwyn Garden City Herts AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

Comelit Usa 
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[  GB  ]

[  US  ]
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Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo [Italy]
Tel. +39 (0) 346 750011 - Fax +39 (0) 34671436

www.comelitvedo.com - www.comelitgroup.com - export.department@comelit.it
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FLEXIBILITEIT 
Met deze technologie kunnen de aansluitingen worden gebruikt als ingang of 
uitgang, afhankelijk van de specifieke vereisten van het systeem. Tijdens de 
productie wordt dit nog niet vastgesteld. De installateur kan dus zelf bepalen 
hoeveel zones en uitgangen er moeten worden gebruikt en zo maximale 
flexibiliteit realiseren voor eventuele uitbreidingsvereisten.

FREE IN/OUT

SOFTWARE
De knowhow die Comelit in de loop der jaren op het gebied van 
huisautomatiseringssoftware heeft opgebouwd, blijkt ook waardevol te zijn bij de 
ontwikkeling van technologieën voor inbraakbeveiliging. Wij bieden oplossingen die 
bijzonder effectief zijn op het gebied van diagnostiek, het bijwerken van gegevens en 
uitbreidingen.

MANAGERSAFE

vIdEOBEWAkIng vAn ALARm
Een technologie die het mogelijk maakt om videobeelden van een alarmgebeurtenis 
weer te gegeven. Deze beelden kunnen via MMS worden verzonden of worden bekeken 
in het geheugen van de alarm gebeurtenis. Er is dus geen videorecorder nodig. Overal 
ter wereld kan de gebruiker direct de oorzaak van het alarm raadplegen door ontvangst 
van een MMS bericht of eenmaal thuis door het raadplegen van het geheugen van de 
alarm gebeurtenis.

InTEgRATIE vAn SYSTEmEn
Inbraakbeveiliging is een integraal onderdeel van de bestaande of later uit te breiden 
huisautomatiseringssystemen. Het maakt deel uit van een totaalpakket waarin 
verschillende technologieën met elkaar geïntegreerd worden.

SYSTHEME

dOUBLE
Deze technologie maakt het mogelijk om de ingangen van de centrale te verdubbelen. 
Met Double-balancering kan een ingang van de centrale twee afzonderlijke zones 
herkennen.

DOUBLE

vIDEOBEwAkING
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Controleren, 
bekijken en beheren, 
in alle veiligheid. 
CoMelit.




