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Alarm bij inbraak, brand en overval
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Ontwikkeld op gebruiksgemak
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Geen breekwerk of bekabeling nodig
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Aan te sluiten op alarmcentrale

De standaard in draadloze alarmsystemen

Uw hele huis beveiligd, zonder bekabeling

– Het gemak van
een doordacht alarmsysteem
Uw huis is uw thuis. Een
comfortabele plek waar
u zich lekker voelt en
van alle gemakken bent
voorzien. Op die plek
wilt u zich veilig voelen.
Beschermd tegen inbraak,
brand en overval. Dat kan
als u uw huis beveiligt met
NetworX. Een geavanceerd
alarmsysteem dat uitmunt in
bedieningsgemak.

NetworX is direct aan te sluiten op een
alarmcentrale, waardoor ook bij uw
afwezigheid elk alarm wordt opgevolgd.
Met NetworX haalt u een alarmsysteem
in huis dat alarmeert bij inbraak, brand
en overval. Voor een optimaal gevoel van
veiligheid is het systeem zelfs uit te rusten
met een paniekknop. NetworX is aan te
sluiten op een alarmcentrale, waardoor elk
alarm door professionals wordt opgepikt.
Zo is uw huis dus optimaal beveiligd, of u
nu thuis bent, of niet.
Bedieningsgemak
NetworX is speciaal gemaakt voor
mensen zoals u. Daarom hebben we het
draadloos gemaakt, zodat u geen last
heeft van ontsierende bekabeling. Maar
we hebben vooral gekeken naar het
bedieningsgemak. De NetworX is met zijn
functietoetsen echt zéér eenvoudig te
bedienen. En dat gebruiksgemak hebben

we nog eens vergroot met de handige
afstandsbediening.
Ook bij brand
Het alarmsysteem van NetworX kan
worden voorzien van tal van detectors.
U kunt deuren en ramen van een alarm
laten voorzien, daarnaast kunnen
bewegingsmelders op strategische
plaatsen voor extra veiligheid zorgen. Als u
ook rookmelders aansluit op uw NetworX,
zorgt u ervoor dat bij brand iedereen tijdig
wordt gealarmeerd. Overigens: voor welke
combinatie van detectors u ook kiest, de
bediening blijft altijd even eenvoudig.
Draadloos, dus flexibel
Alle detectors van NetworX werken
draadloos en zijn overal te installeren. Niet
alleen komt er dus geen bekabeling in uw
huis, ook is er geen breekwerk nodig. Het
systeem is daardoor snel en tegen lage

NetworX is direct aan te sluiten op een
alarmcentrale, waardoor ook bij uw
afwezigheid elk alarm wordt opgevolgd.

De afstandsbediening maakt het écht makkelijk
Bedienen van uw NetworX wordt helemaal makkelijk met de handige
en compacte afstandsbediening. Met deze afstandsbediening kunt u
vrijwel alle functies van uw alarmsysteem aansturen. De twee extra
functietoetsen zijn te gebruiken voor het openen van hek of garagedeur of
het schakelen van het buiten licht. Ook gebruik als paniek knop is mogelijk.
kosten aan te leggen. Ook uitbreiding is
daardoor eenvoudig. En mocht u gaan
verhuizen, dan kunt u uw complete
alarmsysteem gewoon meenemen. Door
het discrete en eigen tijdse design past
NetworX immers in elk interieur.
Uiterst professioneel
NetworX is een uiterst professioneel
en betrouwbaar systeem. Zo wordt

de werking van de detectors continu
gecontroleerd. Elke poging tot storen
wordt gemeld als sabotage. Het is niet
voor niets dat het NetworX-systeem
Europees-gecertificeerd is. Met NetworX
kunt u zich dus echt veilig voelen in uw
eigen huis.

NetworX kan worden
uitgerust met
meerdere detectors.
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Bewegingsmelders
Deur/raamcontacten
Rookmelders
Glasbreukmelders
Paniekknop

‘ En bij calamiteiten hebben
we ook nog een paniekknop’
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Uw NetworX-installateur
voor draadloos beveiligen
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De installatie van elektronische beveiligingsapparatuur vereist maatwerk en expertise.
Neem geen risico’s en wend u tot een vakman: de beveiligingsinstallateur. Hij voorziet
u bovendien van de noodzakelijke uitleg over uw alarmsysteem. Ook voor nazorg en
onderhoud kunt u bij hem terecht.

