
Word nu tegendraads!
NetworX NX-10 Beveiligingssysteem

Houd uw veiligheid in de hand

■ Beveilig personen die u dierbaar zijn
■ Geheel draadloos
■ Estetisch design



NetworX NX-10 Beveiligingssysteem
Houd uw veiligheid in de hand

Ons NetworX NX-10 systeem is volledig draadloos, een 
uniek gegeven op de huidige markt, en is uitgerust 
met een design bedienpaneel. Het beschermt zowel 
uw gezin als uw eigendom. Elke minuut, dag na dag. 
In de palm van uw hand bedient en controleert u uw 
veiligheid in één oog opslag.

De NetworX NX-10 kan zo ingesteld worden dat u 
bijvoorbeeld de bovenverdieping of garage apart 
beveiligt. Wilt u de indruk geven dat er iemand thuis is 
dan kunt u met een eenvoudig programma de lichten 
automatisch aan- en uitschakelen. Wilt u het gazon 
besproeien of de rolluiken optrekken of neerlaten? 

Sensoren
Bewegingsdetectoren
De NetworX NX-10 
sensoren doen geen 
enkele toegeving als 
het op uw veiligheid 
aankomt. Met 
behulp van de 
nieuwste intelligente 
analysetechnieken weet 
de NetworX NX-10 of de 
gedetecteerde vorm een 
persoon is of slechts tot 
ongewenst alarm leidt. 

Sensoren voor deuren/vensters
Wij willen niet alleen uw veiligheid 
waarborgen, ook uw woninginrichting 
vinden wij belangrijk. De NetworX NX-10 
sensoren voor deuren/vensters gaan dan 

ook naadloos op in hun omgeving.

Daarom bieden wij u een ruime keuze 
van sensoren, voor elk type deur of 
venster. Wij hebben ongetwijfeld het 
model dat u wenst, volledig afgestemd 
op uw behoeften.

• hij houdt gracieus maar onopvallend de wacht
In tegenstelling tot andere producten die vandaag op 
de markt zijn, zal ons nieuwe design bedienpaneel 
discreet in uw interieur opgaan. Dit bedienpaneel laat 
u niet alleen kiezen uit talrijke functies en menu’s, zijn 
stijlvolle behuizing is een streling voor het oog.

Rookdetectoren
Onze rookdetectoren zijn 
ontworpen om nooit te falen. Het 
automatische diagnosesysteem is 
altijd actief en meldt u wanneer 
u een onderhoudsinspectie 
moet uitvoeren. Dankzij 
gebalanceerde samenwerking 
van optische en thermische 
sensoren reageren deze detectoren 
heel snel op rook en warmte, voor uw 
maximale veiligheid.

Designbehuizing
• voor een veilig en gerust gevoel

De NetworX NX-10 biedt een volledig assortiment 
draad loze componenten aan die uw veiligheid waar-
borgen. En dat alles volledig draadloos, met een 
compact bedien paneel (geïnspireerd op de iPod). 
Bedienen is kinderspel dankzij de heldere symbolen 
en het 2 x 16 karakter verlicht LCD-display.



Het kan met de NX-10 sleutelhanger! Daarmee 
kunt u ook uw buitenverlichting aansteken of de 
garagepoort openen bij uw thuiskomst. Met behulp 
van onze domoticaproducten kunt u zelfs uw 
elektrische apparaten of de verwarming bedienen via 
de telefoon.

Controlepanelen
De controlepanelen vormen het hart van uw 
systeem. Ze zijn steeds alert, beveiligd tegen 
sabotage, en waarschuwen u meteen wanneer er een 
inbraakpoging wordt ondernomen of als iemand de 
stroom of telefoonverbinding probeert af te snijden.
De controlepanelen van de NetworX NX-10 serie zijn 
verkrijgbaar in kleine of 
grote uitvoering, met 
of zonder GSM/GPRS 
module. Met standaard 
draadloze beveiliging 
tot 48 zones. Steeds 
paraat om u te 
beschermen.

Zoals u het wil
Verbonden op afstand
Met een mobiele telefoon heeft u als gebruiker nog een 
extra controle-instrument tot uw beschikking. Waar u 
ook bent, uw veiligheidssysteem kan u elke gebeurtenis 
signaleren per sms. U kunt het veiligheidssysteem ook via 
sms op afstand besturen, uiteraard alleen via toestellen 
die u zelf hebt geregistreerd.

Voicemodule
Met de NetworX NX-10 voicemodule kunt u elke 
alarmsituatie automatisch laten melden aan de relevante 
instanties.
U kunt tot 16 verschillende berichten opnemen, die in 
geval van alarm verzonden worden.

Bedienpanelen
Via de gebruiksvriendelijke interface heeft u een 
vlotte toegang tot elke functie van uw alarmsysteem. 
Voor alle gezinsleden, zowel jong als oud, zal de 
bediening kinderspel zijn. Het houdt alle activiteiten of 
gebeurtenissen bij. Zo weet u altijd exact door wie en 
wanneer het systeem is in- of uitgeschakeld.

Binnen- en buitensirenes
De NetworX NX-10 sirenes zijn er voor 
zowel binnen als buiten. Toon iedereen 
dat uw eigendom beveiligd is. De sirenes 
van de NetworX NX-10 serie zijn voorzien 
van een stijlvolle behuizing. Ze zijn 
bestand tegen harde slagen en bieden 
de beste beveiliging tegen inbraak, 
sabotage en vandalisme.

Dankzij de autonome batterijvoeding 
reageert het systeem op elke 
inbraakpoging, ook als de netstroom 
uitgeschakeld wordt. Het makkelijk 

herkenbare gemoduleerde alarmsignaal 
van 100-115 decibel zal ongetwijfeld elke potentiële 
indringer meteen afschrikken.
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Uw dealer:

Technische gegevens

• Volledig geïntegreerde telefoonkiezer
• Volledig draadloos of combinatie van draadloos en bedraad (hybride)
• Compatibel met NetworX bus
• Montagesteun met waterpas
• NX-10-EUR: draadloos paneel ‘48 zones’ in polycarbonaat behuizing
• NX-10-LB-EUR: idem als NX-10-EUR maar in grotere behuizing
• NX-10-GSM-EUR: idem als NX-10-EUR, inclusief GSM/GPRS/SMS kiezer
• 4 partities
• 2 ingangen
• 3 uitgangen
• Max. 4 bediendelen, volledig draadloos, bedraad of een mix
• Max. 4 draadloze uitgangmodules (incl. sirenes)
• Sleutelhanger met 4 druktoetsen
• Overvaltoets
• Passieve infrarooddetector

– Normale versie/versie die niet reageert op huisdier(en)
• Dubbel technologie detector

– PIR/Radar
• Magneetcontacten

– Slim line & Long life versie
• Trildetectoren
• Intelligente repeaters
• Optische rookdetector
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Vertrouw uw veiligheid toe aan dé experts
Lobeco is een exclusief geautoriseerde NetworX NX-10 distributeur 
voor de Benelux, gefabriceerd door een van de grootste en meest 
gediversifieerde industriële bedrijven ter wereld. Wij verkopen state-of-the-art producten 
voor de sector van personen- en eigendomsbeveiliging.
De doeltreffendheid van onze systemen is niet alleen te danken aan de kwaliteit van de componenten, ook de kwaliteit van 
de installatie is van groot belang. Daarom nemen onze installateurs de tijd om naar al uw vragen te luisteren en geven ze 
persoonlijk advies over de installatie en diensten die precies op uw verwachtingen afgestemd zijn. Ze zijn grondig opgeleid 
over alle aspecten van onze producten, zodat ze het systeem kunnen aanbevelen en installeren dat u een maximale veilig-
heid en gemoedsrust biedt.


