
DE INBRAAKPANELEN 
VAN DE TOEKOMST...

...ZIJN NU AL BESCHIKBAAR!



Smartliving van Inim is veel meer dan een inbraakbeveiligingssysteem. Het 
integreert Inbraakdetectie, Branddetectie, Toegangscontrole, Video en KNX 
Domotica. 

Dit innovatieve systeem combineert alles wat nieuw is in de inbraak-
beveiligingstechnologie en staat voor flexibiliteit en eenvoud. De technisch 
geavanceerde Smartliving panelen zijn uitgerust met een overzichtelijke en 
eenvoudige grafische gebruikersinterface. Eenvoud voor de gebruiker die 
door de verschillende bewerkingen wordt geleid met behulp van indicaties 
en spraakbegeleiding. Dankzij de handige interface is er altijd een duidelijk 
overzicht van het systeem en zijn de meest gebruikte bewerkingen eenvoudig 
te benaderen.

AlienMobile
Perfecte controle op afstand
Inim introduceert met AlienMobile een geheel nieuwe toekomst voor Home 
Automation. Waar ter wereld u ook bent, als u toegang heeft tot het internet via 
PC of een mobiel apparaat, dan heeft u volledige controle over uw Smartliving 
paneel en alle daaraan gekoppelde apparaten. De nieuwe AlienMobile app 
werkt met Smartliving V5.0 en hoger.

Smartliving 
van Inim



INCERT

Evolution
Meerdere systemen en extra functionaliteit. 
Met het Evolution touchscreen kunnen een-
voudig één of meerdere smartliving systemen 
worden bediend. Dankzij eenvoudig aan te 
maken plattegronden wordt de status van uw 
systeem overzichtelijk weergeven. Pop ups tonen in geval van 
alarm, toegang tot internet, bekijken van camerabeelden, stu-
ringen van poorten en verlichting, photo frame functie. Met 
Evolution haalt u een krachtig multimedia apparaat in huis.  

Connectiviteit
Connectiviteit is één van de belangrijkste 
onderdelen van uw alarmsysteem. Met de 
Smartliving systemen van Inim heeft u alle 
communicatiemiddelen tot uw beschikking. 
Een meldkameraansluiting over IP, waardoor 
u geen gesprekskosten meer heeft of berichtgeving via SMS, 
e-mail en spraakberichten. Inim heeft voor alle communicatie 
eisen een oplossing of het nu over de klassieke telefoonlijn is, 
over GSM/GPRS of via IP.

Draadloos
Kan er geen bekabeling worden aangelegd 
of heeft u geen zin in hak en breekwerk? Het 
systeem kan ook geheel of gedeeltelijk wor-
den uitgerust mWWet draadloze detectiepun-
ten en afstandsbedieningen. Er zijn een groot 
aantal draadloze 2-weg componenten beschikbaar, waaron-
der bewegingsdetectoren, schoksensoren en rookdetectoren. 
Door de 2-weg technologie, supervisie en jamming-detectie is 
de betrouwbaarheid gegarandeerd.

DOMOTICA
Door gebruik te maken van de KNX gateway 
kan uw alarmsysteem zeer eenvoudig wor-
den gekoppeld met uw domotica systeem. De 
KNX gateway geeft probleemloos alle status- 
wijzigingen door aan uw domotica systeem en 
vice versa. Een kostenbesparing in uw energiefactuur door 
alle stroomverbruikers uit te schakelen als uw systeem inge-
schakeld wordt en verwarming en verlichting regelen afhanke-
lijk van beweging in het gebouw zijn maar enkele voorbeelden 
van de mogelijke toepassingen.



Aansturing via mobiel Concept keypad MultimediaInbraakbeveiliging

Rookdetectie Video integratie Inbraak detectie Sirene & flits

Domotica Klimaatregeling Voice functionaliteit E-mail en SMS notificatie


