3 exclusieve voordelen
Beveiliging
binnen en buiten
VIDEOFIED ANYWHERE.

Twijfel wegnemen
Video Live
VIDEOFIED RIGHT NOW.

Controle via
uw smartphone
VIDEOFIED FOR YOURSELF.

Beveiliging, onze expertise
VIDEOFIED heeft op de beveiligingsmarkt voor
een revolutie gezorgd door de eerste volledig
draadloze antiinbraakalarmsystemen
aan te bieden die het mogelijk maken om op
afstand en binnen een paar seconden de
oorzaak voor het afgaan van het alarm in beeld
te krijgen.
Kwaliteit Made in France
VIDEOFIED-producten worden bedacht,
geproduceerd en geassembleerd in Frankrijk.

Beveiliging
binnen en buiten
Echte bescherming van uw bezittingen
Met het Videofied-assortiment profiteert u van de modernste technologie
die ook gebruikt wordt door banken, juweliers en winkelcentra. U kunt er
zeker van zijn dat u uw panden (appartement of huis) beveiligt tegen een
concurrerende prijs. Dankzij het strakke design passen onze producten
perfect in uw interieur.

Detecteer en schrik af voordat er
ingebroken wordt!
In geval van een poging om binnen te komen
op een binnenplaats, een terras of een tuin
detecteren de buitencamera’s van Videofied de
inbrekers voordat ze een deur openbreken of een
ruit ingooien.
De buitensirene en het flitslicht hebben meteen
een afschrikkend effect.

Twijfel wegnemen
Video Live
Streaming, een echt “pluspunt”
Dit biedt alleen Videofied: met de
functie Video Live wordt beveiliging
nog doeltreffender. In geval van een
indringing wordt de video onmiddellijk
verzonden naar uw meldkamer of uw
smartphone; en u kunt op elk moment
live zien wat er bij u gebeurt.

OSMVC Video Live camera

Controle via
uw smartphone
De nieuwe APP VIDEOFIED voor
beveiliging in eigen beheer stelt u in
staat om uw installatie te bedienen,
waar u ook bent.
In de stand meldkamer, kunt u onder
andere:
• De status van de centrale controleren,
deze in- of uitschakelen,
• het logboek met gebeurtenissen inzien,
• foto’s of video’s maken, opnames
opslaan om deze later te bekijken,
• de beveiliging van een ruimte tijdelijk
uitschakelen, enz.

In de stand beveiliging in eigen
beheer ontvangt u bij een inbraak
ook rechtstreeks de meldingen op
uw smartphone (via een melding,
e-mail, telefoon en sms).
Altijd verbonden
Wat gebeurt er bij mij thuis? Wie is er
aanwezig? Wat doen mijn kinderen?
Met de APP VIDEOFIED kunt u constant
permanent visueel contact houden
met uw gezinsleden en met alles wat
voor u belangrijk is... gewoon via uw
smartphone of tablet!

ISMV Video Live camera

BEVEILIGING
VAN WONINGEN
BEVEILIGING BINNEN
HET ASSORTIMENT

OMVC MotionViewer
Camera eN OSMVC
Video Live camera

Live Video camera
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MotionViewer
Camera
IMV

Toetsenborden XMB

Afstandsbediening
KF

Bewegingsmelder
IMD

IDC Deur/
raamcontact

Sirene OSX

W Centrale

ICT Deur/
raamcontact

ISD
Rookmelder

BEVEILIGING BUITEN
HET ASSORTIMENT
Sirenes SE en SEV
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