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Draadloze melders (max. 29 eenheden)
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Intelligente controle
voor een aangenamer leven
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Meldkamers

Bewegingsmelder

Apparaat besturing door diverse
factoren zoals bij installatie geprogrammeerd

Keyfob

For a smart and secure lifestyle

Keyfob

Keyfob

Keyfob

De Ellipse oplossing
Ellipse® van Visonic, het slimme beveiligingssysteem staat borg voor uw gemoedsrust. Deze
intelligente installatie beschermt uw woning en
regelt eventueel uw verwarming, airconditioning,
elektrische toestellen en verlichting.

Ellipse® reageert bijvoorbeeld op beweging, rook,
brand of zelfs wateroverlast en waarschuwt niet
alleen uzelf, maar eventueel ook de particuliere
alarmcentrale, die daarna een passende actie
kan ondernemen.

Extra beveiliging met behulp
van paniekzenders

Eenvoudig in- en uitschakelen
met afstandsbediening

Het beste systeem voor
beveiliging van uw huis en familie
De bescherming van uw huis en familieleden
heeft de hoogste prioriteit. Ellipse® is simpel
gezegd het meest geavanceerde, gebruikersvriendelijke en betrouwbare alarmsysteem van
dit moment.
Ellipse is ontworpen om u als gebruiker meer
veiligheid, gemak en controle te bieden, dan
elk ander bestaand alarmsysteem. Dankzij eenvoudige functietoetsen en spraakteksten, welke
de gebruiker “assisteren” bij het bedienen van
het systeem, is de Ellipse® door jong en oud
®

eenvoudig te bedienen. Naast beveiliging biedt
de Ellipse® u tevens een scala aan aanvullende
toepassingsmogelijkheden. Home automation is
het “keyword” van deze tijd. Het aansturen van
elektronische apparatuur en verlichting is in de
Ellipse® geïntegreerd. Het trekken van bekabeling behoort met de komst van de Ellipse® tot het
verleden.
Zonder hak- of breekwerk kan deze centrale
snel, eenvoudig en zonder rommel in ieder
huis of bedrijf worden geïnstalleerd!

De Ellipse® centrale biedt u
vele voordelen op beveiligingsgebied
• Hak en breekwerk wordt tot een minimum be-

• Twee speciale voorzieningen bewaken de be-

perkt met dit handzame, draadloze systeem.

trouwbaarheid van het systeem.
1) Supervisie controleert de aanwezigheid en de
werking van de draadloze componenten.
2) Jamming controleert de omgeving op mogelijke storingsbronnen.

• Bij verhuizing kan men de installatie gewoon demonteren en herplaatsen in de nieuwe woning.

• Een overzichtelijk display i.c.m. spraakteksten
maken bediening en gebruik eenvoudig.

• Een scala van draadloze (PowerCode®) producten, kan op de Ellipse worden aangesloten.
Denk hierbij aan standaard en diervriendelijke
PIR detectoren, magneetcontacten, rook-/
®

glasbreukmelders en paniekzenders.

De geïntegreerde bediening van Ellipse®
• Verlichting
• Klimaatregeling
• Entertainment en tv
• Alarmsysteem
• Huishoudtoestellen
• Sociale bijstand / hulp voor senioren
• Gas- of waterlekdetectie

• Maakt gebruik van de speciaal voor beveiligingstoepassingen gereserveerde 868 Mhz
frequentie.

• In totaal kunnen er 8 keyfob handzenders
en 29 supervised draadloze PIR detectoren,
rookmelders, glasbreukmelders, zenders en
magneetcontacten op het systeem worden
aangesloten.

• De laatste 100 gebeurtenissen worden opgeslagen en kunnen door de installateur en de
eindgebruiker op elk gewenst moment zichtbaar worden gemaakt.

De rust van uw gezin
Ellipse® geeft u en uw gezin de rust waarop u
recht hebt. Het systeem houdt rekening met de
specifieke behoeften van kinderen, senioren en
huisdieren. In uw afwezigheid meldt de Ellipse®
dat de kinderen zijn thuisgekomen. Speciale
detectoren stellen uw huisdieren in staat vrij in

de woning rond te lopen zonder valse alarmmeldingen te veroorzaken. Paniekzenders voor senioren of gehandicapten en de “géén activiteitsfunctie” zijn in noodgevallen van onschatbaar
belang. Eventueel kan een spraakverbinding
worden geactiveerd.

Ontvangst van een bericht op
uw telefoon of GSM wanneer
de kinderen thuiskomen en de
alarminstallatie uitschakelen
(functie “controle code”).

