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Draadloos alarmsysteem
Veiligheid wordt smart
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Smartvest draadloos alarmsysteem

Veiligheid wordt smart

Met de Smartvest wordt je huis zoals het altijd al had moeten zijn:
veilig en smart.

Smartvest
Meer dan een draadloos alarmsysteem
Met het Smartvest draadloos alarmsysteem van ABUS wordt
veiligheid smart. Met dit systeem is een gemakkelijke instap
mogelijk in de moderne woning met betrouwbare rondomveiligheid en home automation-functies voor talloze mogelijkheden in het slimme huis van vandaag. Alle instellingen
en bedieningsfuncties zijn te bedienen via een unieke,
innovatieve app – alle componenten en verscheidene
camera's uit het ABUS-assortiment kunnen volledig
geïntegreerd worden.

Veiligheid in plaats van veiligheidsfuncties

'Smart' betekent eenvoudig

De Smart Security World

Bij de Smartvest is de installatie uiterst eenvoudig. Dankzij
plug-and-play en voorgeconfigureerde componenten in de
basisset maak je je huis ook zonder technische voorkennis
snel en eenvoudig, veilig en smart. Vanaf dat moment begeleidt de gratis app op een tablet of smartphone je intuïtief in
het nieuwe, smarte dagelijkse leven. En dat allemaal zonder
abonnementskosten!

De Smartvest vormt de kern van de Smart Security World,
wat veel meer inhoudt dan alleen maar een draadloos
alarmsysteem.
De Smart Security World staat voor veiligheid met comfort
en voor ontelbare mogelijkheden die ontstaan door de
slimme koppeling van verschillende componenten en andere
ABUS-producten zoals buiten- en binnencamera's. En het
beste: Voor de bediening heb je echt alleen deze app nodig.
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Bij inbraak- en brandbeveiliging is half werk geen optie.
Daarom kiest men met de Smartvest van ABUS voor een
beveiligingsproduct van specialisten en tegelijkertijd voor
de gemoedsrust dat men een product heeft, waar men in
geval van nood ook echt op kan vertrouwen. Dankzij digitaal
versleutelde zendsignalen en de uiterst veilige peer to peer
verbinding zijn ook uw gegevens in de veiligste handen –
namelijk alleen in die van jou!
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Comfort en flexibiliteit

Comfort en flexibiliteit

Wij leven smart
op 70 m2 in onze
oude woning
in de binnenstad met
2 kamers, een keuken
en badkamer

Talloze mogelijkheden – vandaag en morgen

Onze Smart Security World
Comfort en flexibiliteit
Talloze mogelijkheden betekent voor ons vooral comfort in
het dagelijkse leven en daarbij maximale flexibiliteit voor
de toekomst. Want als wij later met ons drietjes zijn, groeit
de Smartvest gewoon mee. Ongeacht waar en of wij nu
huren of kopen.

Zo ziet onze Smart Security World op 70 m2 eruit:
1 x Smartvestcentrale (FUAA35010A)
2 x draadloos magneetcontact (FUMK35000A)
4 x draadloze wandcontactdoos (FUHA35000A)
3 x draadloze rookmelder (FURM35000A)

Dat biedt onze Smartvest

1 x draadloze bewegingsmelder (FUBW35000A)

• snelle installatie dankzij Plug and Play

1 x afstandsbediening (FUBE35000A)

• intuïtieve bediening met smartphone, tablet en
de draadloze afstandsbediening
• volledige flexibiliteit dankzij vrij te combineren en
individueel uitbreidbare, draadloze componenten
(en als wij verhuizen gaat de Smartvest gewoon mee)
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• één app voor alles, voor meer plezier en comfort in het
dagelijkse leven
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Veiligheid voor de hele familie

Veiligheid voor de hele familie

Veilig en smart
in ons
hoekhuis aan de
stadsrand met
5 kamers, keuken,
badkamer, en terras
op 135 m2

Onze Smart Security World
Veiligheid voor de hele familie
Smart betekent voor ons veiligheid voor alles, wat belangrijk is voor ons, en met de Smartvest verbinden wij een
alarmsysteem met BabyCare en Smart-functies. Dankzij de
smartvest weten wij dat alles in orde is en zo kunnen wij
volledig ontspannen en van de mooie dingen genieten.
Dat biedt onze Smartvest
• een eenvoudige bediening die wij allemaal begrijpen
• in een oogopslag op de tablet of smartphone zien,
dat alles in orde is
• alarm, video (binnen en buiten), BabyCare en
Smart-functies in één systeem, in slechts één app
• meer veiligheid voor alles wat ons lief en kostbaar is
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Met onze Smart Security World hebben we alles wat
voor ons belangrijk is altijd in het oog:
1 x Smartvestcentrale (FUAA35010A)
5 x draadloos magneetcontact (FUMK35000A)
4 x draadloze wandcontactdoos (FUHA35000A)
1 x draadloze buitensirene (FUSG35000A)
6 x draadloze rookmelder (FURM35000A)
2 x draadloze camera (1 x TVAC19000A and 1 x TVAC19100A)
3 x draadloze bewegingsmelder (FUBW35000A)
1 x afstandsbediening (FUBE35000A)
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Smart zijn heeft niets te maken met ouderdom

Smart zijn heeft niets te maken met ouderdom

Wij zijn smart en altijd
geïnformeerd
over onze stadswoning
met hogergelegen
benedenverdieping met
4 kamers, keuken,
badkamer, en balkon
op 95 m2

Onze Smart Security World
Smart zijn heeft niets te maken met ouderdom
Wij gebruiken de smartphone al langer in ons dagelijks
leven. Door de Smartvest en de duidelijk te begrijpen app
gebruiken wij de smartphone nu ook veel vaker en dat
zorgt tegelijkertijd voor een rustgevend en veiligheid gevoel
binnen onze vier muren.
Dat biedt onze Smartvest
• eenvoudige en begeleide installatie dankzij Plug and Play
en stap-voor-stap-installatievideo's.
• Aanwezigheidssimulatie voor een rustgevend gevoel, ook
als wij eens niet thuis zijn
• Live videobeeld, zodat wij altijd optimaal geïnformeerd
zijn over wat ons aan de huisdeur te wachten staat
• de wetenschap dat smart zijn beslist niets te maken heeft
met ouderdom
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Veilig en smart – ook als we eens niet thuis zijn:
1 x Smartvestcentrale (FUAA35010A)
4 x draadloos magneetcontact (FUMK35000A)
4 x draadloos wandcontactdoos (FUHA35000A)
5 x draadloze rookmelder (FURM35000A)
2 x draadloze bewegingsmelder (FUBW35000A)
2 x draadloze buitencamera
(1 x TVAC19000A and 1 x TVAC19100A)
1 x afstandsbediening (FUBE35000A)
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Die ene voor alles

Smart is meer dan een bedieningswijze

De volledige Smart Security World op je tablet of smartphone.
Gratis, innovatief en smart tot in de kleinste details.

Smartvest-app
Die ene voor alles
De volledige Smart Security World samengebracht in een
enkele app: gegarandeerd gratis voor smartphone en
tablet, te downloaden in de App Store of Google Play Store.
Die ene app voor talloze mogelijkheden
Met de Smartvest-app behoren complexe instellingen definitief tot het verleden. Van de installatie en de besturing
van vele elektronische apparaten met de wijsvinger, of van
een geautomatiseerd tijdschema tot aan het oproepen van
live-videobeelden biedt de gratis Smartvest-app alles wat
je woning smart maar vooral betrouwbaar veilig maakt op
één platform. Natuurlijk kan je de Smartvest ook eenvoudig
in- of uitschakelen via de app. Een absolute bijzonderheid
is hoe het er in geval van alarm uitziet. De app geeft je alle
nodige informatie over het voorval, en met een 'klik' kan
rechtstreeks hulp opgeroepen worden bij zelf ingevoerde
contactpersonen.
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Smart is meer dan een bedieningswijze
Smart zijn de kleine details die alles wat omslachtig is
helemaal vanzelfsprekend maken. Een voorbeeld? Graag:
iedere batterij moet ooit worden vervangen. De Smartvest-app toont je niet alleen op tijd wanneer je nieuwe
batterijen moet plaatsen, maar ook stap voor stap hoe je
dat het best doet. Denk al maar eens na over hoe je de
tijd gaat invullen die je vroeger nodig had om de gebruikershandleiding te lezen.
De belangrijkste elementen van de Smartvest-app op een rij:
• Gevaren, video en intelligente functies – met de wijsvinger
of geautomatiseerd volgens een individueel tijdschema
• uniek en intuïtief kleurenconcept: de actuele systeemstatus
in een oogopslag
• gebruikersgestuurd onderhoud: stap voor stap
• innovatieve alarmweergave: in geval van alarm toont de
app niet alleen het alarm, maar helpt hij je ook snel en
juist erop te reageren
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Alle informatie over Smart Security World

op www.abus-smartvest.com

Op de website van Smartvest vind je het antwoord op alle vragen over
de Smartvest en Smart Security World.

abus-smartvest.com
Het adres voor al je vragen
Op de website abus-smartvest.com beantwoorden we al
je vragen rond Smart Security World en tonen wij je hoe
eenvoudig de start in je smart-woning is.
De vakman altijd in je zak
De installatie van je Smartvest is echt kinderspel. Als je echter toch niet volledig zeker zou zijn, heb je je eigen vakman
permanent in de buurt. Op onze website abus-smartvest.
com wordt de installatie en configuratie van de Smartvest
in korte en eenvoudige video's stap voor stap uitgelegd. Zo
vind je snel het juiste antwoord op iedere vraag.

De Smartvest doet wat je ervan maakt
Ontdek in verschillende video's wat er allemaal in de
Smartvest zit en ontdek mogelijkheden die ook jouw leven
veiliger en aangenamer maken. Hier vind je ook gedetailleerde informatie over ieder product van Smart Security
World. Of bekijk hoe ons koppeltje het dagelijks leven in
hun kleine stadswoning eenvoudig iets smarter maakt, het
jonge gezin volop kan genieten van het goede gevoel van
veiligheid of hoe smart het leven van onze 'best agers' met
de Smartvest is.
Dat en nog veel meer vind je op abus-smartvest.com
• de interessantste nieuwtjes
• Service & veelgestelde vragen
• alles over Smart Security World
• een idee van hoe een smart leven er uit kan zien
• het merk ABUS en innovatiekracht sinds 1924
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Veiligheid wordt smart

Veiligheid wordt smart

Met de draadloze wandcontactdoos van de Smartvest kunnen je elektronische
apparaten op verschillende manieren worden bestuurd. Zo bespaar je
energie of maak je je dagelijks leven gewoon iets smarter.

Talloze mogelijkheden
voor je smart home
Wat betekent het om in een smart home te wonen?
Volgens ons gaat het in eerste instantie daarom, het dagelijks leven eenvoudiger, aangenamer en veiliger te maken.
Dat lukt beter als je huis je beter begrijpt en weet hoe het
je op de beste manier kan helpen. Precies daarvoor zorgt je
Smartvest vanaf nu.
Een huis dat je begrijpt
Met de Smartvest schakel je je apparaten niet gewoon in of
uit via je smartphone. Je hebt de mogelijkheid om volledig
geautomatiseerde processen in je dagelijks leven te integreren. Nu warmt de koffiemachine zich al op voordat je in de
keuken bent en als je 's avonds na het inkopen met al je
winkeltassen naar huis komt, doet de Smartvest het licht al
aan als je de buitendeur opent.
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Slimme netwerkintegratie maakt de Smartvest smarter
De Smartvest stuurt niet alleen een draadloze wandcontactdoos – het clevere zit 'm in de netwerkintegratie en het samenspel tussen de afzonderlijke componenten. Je stelt de
smartvest en de bijhorende componenten het best als een
sterk team voor: jij bent de coach, de Smartvest-centrale je
aanvoerder, en alle componenten van Smart Security World
zijn de rest van het team. Want alleen zo kan bijvoorbeeld
je draadloos magneetcontact of draadloze bewegingsmelder ervoor zorgen dat het licht ook zonder op de knop te
drukken aangaat, als je de kamer binnenkomt.
Het beste is nog als alles vanzelf gaat:
door de Smartvest lijkt het alsof je thuis bent, zelfs als je
op reis bent. Met behulp van de aanwezigheidssimulatie
brengt de Smartvest beweging in je huis. Als er een gevaar
binnen je eigen vier muren is, helpen de smart-functies
niet alleen door een waarschuwingssignaal, maar
ook met noodverlichting.
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De Smart Security World
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Technische en kleurwijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet
aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 06/2016

Meer dan gewoon een draadloos alarmsysteem. Het is
tegelijkertijd onze belofte dat je met ABUS-producten
de juiste keuze hebt gemaakt. Onze producten zijn
veilig, betrouwbaar en innovatief en als je het logo
van Smart Security World op onze producten ziet, kan
je er gerust van zijn dat ook alle producten volledig
compatibel zijn met de Smartvest.

