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Draadloze technologie
Draadloze technologie biedt 
eindeloze uitbreidingsmogelijkheden 
voor uw beveiligingssysteem. 
Afstandsbedieningen maken het 
systeem nóg gebruiksvriendelijker.

Keypads
Dankzij de gebruiksvriendelijke 
keypads is de bediening van uw 
systeem erg eenvoudig. U kunt 
bovendien kiezen tussen diverse 
prachtige designs : een stijlvolle 
aanwinst voor iedere locatie.

NEware
Met de NEware-software kunt 
u direct via uw desktop de 
systeemgebruikers en hun 
mogelijkheden instellen, 32 
schema’s instellen en rapporten 
afdrukken.

Systeembeheer via 
app 
De iParadox-app geeft u op 
afstand toegang tot uw Paradox-
beveiligingssysteem. Dankzij 
iParadox heeft u de diverse functies
en alle informatie binnen 
handbereik. De meertalige app heeft 
een intuïtieve gebruikersinterface 
waarmee u eenvoudig contact kunt 
leggen met uw beveiligingssysteem 
en de instellingen kunt wijzigen. 
Dankzij de in-/uitschakelbediening, 
PGM-bediening en live 
systeemstatus, maakt de iParadox 
van iedere iPhone, iPod Touch, iPad 
of Android™-telefoon een remote 
keypad. Nu kunt u uw Paradox-
beveiligingssysteem vanaf uw 
favoriete apparaat bedienen !

Communicatie via meerdere 
kanalen
Bewaak de status van uw systeem, ontvang 
meldingen van het systeem, bedien uw systeem 
( inschakelen/uitschakelen, garagedeur openen etc. ) 
en rapporteer incidenten aan de meldkamer via één 
of meer van de volgende communicatiemethoden.
•   Internet en e-mail 
•   GPRS, GSM en SMS

Beveiliging
Bescherm uw omgeving tegen 
indringers met een state-of-the-
art beveiligingssysteem dat een 
barrière rond uw woning of bedrijf 
creëert zodat u zich geen zorgen 
hoeft te maken.

Toegangscontrole
Beperk de toegang tot uw terrein 
tot geautoriseerde personen en 
ken iedere gebruiker specifi eke 
toegangsrechten toe.

•   Voice 
•   Vaste telefoonlijn

EVO192
8-192 Zone-alarmcentrale

EVO192
Zones 192

Gebruikers 999

Partities 8

Toegang 32 
deuren

Modules 254



Afstandsbedieningen maken uw beveiligingssysteem nóg gebruiksvriendelijker. 
Stem iedere afstandsbediening af op uw meest gebruikte functies en 
voorkom hiermee valse alarmmeldingen.
•   Systeem met één druk op de knop in- of uitschakelen
•   Openen en sluiten van hekken of garagedeuren
•   Paniekalarm inschakelen
•    Bij de beveiliging van twee afzonderlijke ruimtes, bijvoorbeeld een boven- 

en benedenappartement in hetzelfde gebouw, kan iedere bewoner zijn 
beveiliging met een eigen afstandsbediening regelen

Afstandsbedieningen voor optimaal 
gebruikersgemak

De Paradox EVO192 kan tot 192 
detectiepunten in uw woonhuis of bedrijf 
bewaken, waarmee u verzekerd bent van een 
optimale beveiliging. Uw beveiligingsexpert 
geeft u graag een beveiligingsadvies op 
maat, afgestemd op uw ruimte en wensen. 
Bovendien kunt u altijd klein beginnen en uw 
beveiliging in de toekomst uitbreiden.
EVO maakt uw beveiliging erg eenvoudig :
•   Sensoren voor deuren en ramen
•    Keypads voor toegang en beheer van 

uw beveiligingssysteem vanaf meerdere 
locaties

•    Bewegingsdetectoren voor uw tuin, 
parkeerterrein, woning, kantoor en 
nagenoeg iedere andere gewenste 
binnen- en buitenruimte 

Beveiliging van uw woning of bedrijf

Door uw beveiligingssysteem uit te breiden met toegangscontrole, weet u precies wie er toegang heeft tot uw terrein, 
zelfs als uw beveiligingssysteem niet is ingeschakeld en u afwezig bent. Beperk de toegang tot specifi eke zones, 
geef bepaalde personen geen toegang of beheer de toegang van groepen mensen op basis van hun werktijden of 
toegangsrechten.
•   Alleen personen met een toegangskaart krijgen toegang tot uw terrein
•   Toezicht houden op iedereen die het terrein betreedt ( max. 999 personen )
•   Gedetailleerde rapporten afdrukken van toegangscontrole-activiteiten
•   Beveiligingssysteem in- en uitschakelen via een toegangskaart in plaats van een keypad

Combinatie van beveiliging en toegangscontrole

Bij de bediening van uw beveiligingssysteem staan 
gemak en beheer voorop. Met de Internet-module en 
GPRS/GSM-module kunt u uw systeem volgen en 
bedienen via een website en tekstberichten ( SMS ).
•    Via e-mail of SMS alarmmeldingen of statuswijzigin-

gen ( in-/uitschakelen ) ontvangen
•    Status van uw systeem controleren via de 

geïntegreerde website in de Internet-module
•    Systeem in- en uitschakelen via de geïntegreerde 

website in de Internet-module of het versturen van 
een SMS naar uw systeem

Communicatie via internet en mobiele telefoon

Afzonderlijke ruimtes, afzonderlijke beveiliging
EVO is bedoeld voor zowel particuliere  
als zakelijke toepassingen en kan tot 
8 afzonderlijke ruimtes onder één dak 
bewaken.
Zo bewaakt de EVO 24/7 uw zwembad, 
zodat kinderen er in een onbewaakt 
ogenblik niet per ongeluk inlopen, 
terwijl de beveiliging van uw woning 
uitgeschakeld blijft. Bepaalde kantoren 
binnen uw bedrijf zijn beveiligd, terwijl 
andere ruimtes niet bewaakt worden 
zolang deze bemand zijn. 
•   Ideaal voor bedrijven met meerdere 
divisies of afdelingen, en huizen 
met meerdere bewoners waarbij  
afzonderlijke beveiliging gewenst is
• Mogelijkheid voor verschillende 
beveiligingsniveaus in verschillende 
delen van uw woning of bedrijfsruimte


