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The information in this document contains general descriptions of the
technical options available, which do not always have to be present in
individual cases. The required features should therefore be specified in
each individual case at the time of closing the contract.

Sintony® 60:
“Security meets design”

Levenskwaliteit

Ein Maximum “Ik
an wil
Sicherheit.
een veilige en gebruikers-

vriendelijke oplossing die voldoet aan
mijn behoeftes en die in lijn is met de
design van mijn woning.”
Wat is nodig

Beveiliging, comfort en een attractief design

Op Siemens kan je rekenen

daard te creëren. De multifunctionele Sintony®

professionele beveiliging, is reeds 60 jaar op

zijn enkele behoeftes om een hoge levensstan60 combineert al deze behoeftes. De centrale

is ontworpen om aan al uw standaard behoeftes te voldoen en ze kan aangepast worden
aan uw persoonlijke levenstijl.

Een beter leven met beveiliging

Vandaag zien we een verhoging van de criminaliteit en de vindingrijkheid ervan. Dit is de
reden waarom meer en meer mensen acties
ondernemen om hun woning te beveiligen.

Maar wat dienen we te ondernemen en hoe
zijn we zeker van de juiste keuze?
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Siemens, één van de grootste leveranciers in
de markt met een compleet gamma concur-

rentiële producten. Het multifunctioneel sys-

teem Sintony 60, speciaal ontworpen voor de
partikuliere markt, is hier één van. U hebt de

mogelijkheid om dit veelzijdig hoogtechnolo-

gisch Siemens product bij u thuis te gebruiken.

Technologie en comfort

Eigenschappen

De Sintony 60 is een modern beveiligingssys-

n Ontworpen om te voldoen aan de

ventie van inbraakpogingen, maar dat even-

n Veelzijdige beveiliging en het hoogste

alarmen zoals brand-, gas- en wateralarm te

n Nieuwe technologie van Siemens
n Modern design
n Waterdichte afstandsbediening

teem dat niet alleen bruikbaar is voor de preeens kan gebruikt worden om algemene

verwerken. Bovendien waakt de Sintony 60

over u en uw woning, teneinde het comfort in
uw leven te vergroten.

particuliere vereisten
niveau van comfort

Uniek design

De Sintony 60 combineert de “state-of-the-art”
technologie met een innovatief design. De

Sintony 60 en de waterdichte afstandsbediening zullen beschikbaar zijn in verschillende
kleuren waaruit u de passende keuze kunt
maken.

3

Beveiliging en comfort

“Mijn beveiligingssyteem moet betrouwbaar zijn en aanpasbaar aan
mijn levensstijl.”
Intelligente beveiliging

De Sintony 60 beveiligingscomponenten com-

alle mogelijke toepassingen en omgevingen.

trouwbare detectie en een intelligente signaal-

De Sintony® 60 biedt de ideale oplossing voor
De verschillende componenten laten toe om

individuele gebeurtenissen te overwaken, te
detecteren, te beheersen en te controleren.

Beveiliging

Magneetcontact
voor deuren

bineren de nieuwste technologie met een beanalyse.

De bewegingsdetectoren onderscheiden be-

wegingen van dieren van deze van mensen in
het beveiligde gebied.

Passief infrarood
detector

Veiligheid

– Branddetector

– Vloeistofdetector
– Gasdetector

Noodgeval

– Medisch alarm
– Paniek functie

– Vocale communicatie
Controle

– Rolluiken
– Lichten

– Verwarmingssysteem
– Garagepoort

Toepassing: individueel programmeerbaar en controleerbaar. Neem een kijkje
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Dit helpt aanzienlijk voor het reduceren van
valse alarmen die uw levensstijl verstoren.
Uitgebreide beveiliging

De Sintony 60 voorziet vroege detectie van

waterlekken, gaslekken of brand. De paniekfunctie, geïntegreerd in elke afstandsbedie-

ning en codeklavier, kan gebruikt worden om

Onmiddellijke alarmsignalering

Bij alarm kan er een SMS boodschap verstuurd
worden naar uw GSM toestel. Dit laat u toe ie-

mand te contacteren om de situatie te controleren. Om professionele interventies te garan-

deren, dient men best een overeenkomst af te
sluiten met een erkende meldkamer.

hulp in te roepen bij paniek. Deze functie kan

Eenvoudige controle

activeren.

om verwarmingssystemen, lichten, rolluiken

ook gebruikt worden om de vocale kiezer te

De Sintony 60 kan eveneens gebruikt worden
en garagepoorten te bedienen en te controleren. Bovendien biedt de Sintony 60 eveneens
gebruikersvriendelijke functies zoals: “kind

komt thuis”, de ruimtetemperatuur die af te
lezen is op elk codeklavier.
Bekabeld of draadloos

De Sintony 60 is geschikt als bekabeld en

draadloos systeem. De twee systemen kunnen
eveneens door elkaar gebruikt worden, wat
Buiten-

Glasbreuk-

sirene

detector

het later uitbreiden van het systeem eenvoudiger maakt.

Magneetcontact
voor ramen

Specificaties

n 3 programmeerbare paniektoetsen
n Informatie via SMS
n Controle via telefoon
n Temperatuurindicatie
n Audio alarmverificatie
n Directe vocale steun

op www.siemens.com/homesecurity
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Innovatie

“Uitgerust voor de noden
van morgen!”

De perfecte oplossing
Compact
Centrale en codeklavier in één.

Multifunctionele alarmcentrale – bedraad

en/of draadloos. Eenvoudige muurmontage,
verticaal of horizontaal.

De Sintony® 60 zal verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren.

De hoogwaardige technologie voldoet aan al uw eisen

Detectoren en componenten voor een
uitstekende beveiliging.

Technische eigenschappen
Aantal verschillende gebruikerscodes

100

Detectoren

16

Programmeerbare telefoonnummers
Afstandsbediening

8

20

Extra codeklavieren

tot max. 7

Logboek

1000

Huisdierimmuniteit

op aanvraag

Uitlezing ruimtetemperatuur

Ja

Bedraad en draadloos

Ja

Kalenderfuncties

8

Toegangscontrole

tot max. 8 kaartlezers

Toepassing

residentieel / KMO
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De betrouwbare detectoren met hun intelligente signaalanalyse en modern design be-

veiligen u tegen onverwachte indringers. Alle
componenten zijn leverbaar voor bekabelde
of draadloze (batterij) installaties.

Modulair
Centrale en codeklavier apart.

De Sintony 60 is eveneens verkrijgbaar als modulaire versie voor een eenvoudige gedecentrali-

seerde installatie. De aantrekkelijke en zeer platte
codeklavieren kunnen eenvoudig geïnstalleerd
worden in verschillende ruimtes.

Waterdichte afstandsbediening

De afstandsbediening is 100% waterdicht.

Het geheim van ons succes.
De vijf-kanaals afstandsbediening laat een

eenvoudige bediening van het systeem en

van de comfortfuncties toe. De afstands-

bedieningen zijn uitgerust met een paniekfunctie die zelfs onder de douche kan gebruikt worden.

Innovatie

Betrouwbaar

mankracht, onderzoek en

stabiele, betrouwbare partner,

Siemens investeert veel in

Indien u behoefte hebt aan een

ontwikkeling. Dit resultaat is

dan bent u bij Siemens in goede

een vaste stroming van

handen. Systeemuitbreidingen

nieuwe inzichten en inno-

en -wijzigingen kunnen, zelfs

vaties die het mogelijk maken

na jaren, uitgevoerd worden.

Dit verzekert uw investering op

ons te bewijzen in de betrouwbaarheid van onze

lange termijn.

beveiligingssystemen, de

beveiliging tegen sabotage en

Veiligheid

gebruik.

beveiligen, zowel vandaag,

het eenvoudig en gemakkelijk

Siemens producten helpen u

De vooruitgang in de digitale

morgen als in de komende

technologie creeert een totaal
Bekijk onze website

www.siemens.com/homesecurity

voor een productoverzicht en meer gedetailleerde informatie.

jaren.

nieuwe wereld van moge-

Dat is de reden waarom vele

lijkheden. Siemens behoort

klanten vanuit de hele wereld

tot de koplopers op het ge-

vertrouwen hebben in Siemens.

bied van toepassen en conti-

Het aantal klanten bij Siemens

nue opnieuw definiëren van

stijgt dan ook dagelijks.

de “state-of-the-art” technologie.
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