
INTERNATIONALE ERKENNING

Onze betrouwbare systemen zijn tegenwoordig ook aanwezig 
in Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland, 
Polen, Wit-Rusland, Rusland, China, Kazakhstan…

De trouw van dit internationale cliënteel bewijst de capaciteit 
van AnB-Rimex om aan de specifieke vragen van onze part-
ners in een moderne wereld te voldoen.

ANB-RIMEX NV, AL MEER DAN 25 JAAR  
ABSOLUTE TOPKWALITEIT VAN  

BELGISCHE BODEM

AnB verdeelt sinds talrijke jaren geïntegreerde oplossingen op het 
vlak van inbraakbeveiliging, domotica, videobewakingssystemen, 
toegangscontrole en branddetectiesystemen.

Al deze  producten worden steeds compatibel doorheen de tijd  
getest en opgebouwd. Dit laat installateurs toe om producten en 
diensten aan te bieden die aan de huidige behoeften van de markt 
beantwoorden. Uw aankoop zal steeds met de tijd kunnen mee evo-
lueren.

AnB-Rimex beschikt over een ruim netwerk van erkende installateurs.
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PowerSeries NeoTM: DE MEEST GEAVANCEERDE  
TECHNOLOGIE, EENVOUDIG IN GEBRUIK

De PowerSeries Neo van DSC haalt u niet enkel een alarmsysteem in huis maar 
zoveel meer. U kan verwittigd worden bij thuiskomst van uw kinderen, huisdieren 
onderscheiden van indringers maar tevens kan uw systeem geïntegreerd wor-
den in een domotica oplossing. En dit alles te bedienen van buitenshuis via je  
telefoon of internet.

Alle PowerSeries Neo producten zijn onderling compatibel met elkaar.

GEEN VALS ALARM MEER

Met PowerSeries Neo wordt de standaard voor detectie naar een hoger  
niveau getild, beweging wordt waargenomen op verschillende manieren:

Visueel
Dankzij strategisch geplaatste PIR camera’s van hoge kwaliteit heeft u een 
betrouwbare visuele bevestiging vooraleer u alarm kan slaan.

Audio
Wanneer het alarm afgaat kan er via de ingebouwde microfoon meegeluisterd 
worden in de zone om de situatie beter in te schatten. Via het luidsprekeralarm is 
het mogelijk in 2 richtingen te communiceren met de waargenomen persoon om 
een eventuele alarmsituatie te bevestigen.

Sequentieel
Op basis van aanpasbare instellingen is het mogelijk om beweging waar te  
nemen op basis van verschillende technieken zoals optische beweging of 
bepaalde temperatuurvariaties. Enkel wanneer er aan alle ingestelde criteria vol-
daan wordt zal het alarm geactiveerd worden.
Perfect als u bv. huisdieren wilt toelaten tot bepaalde ruimtes.

EEN GREEP UIT HET DSC AANBOD

NEO-LCDKYPD
LCD klavier

PG8934P Sensor PG8944 buitensensor met 
camera

ENKEL DE MEEST INNO-
VATIEVE TECHNOLOGIEËN

De PowerSeries reeks bestaat uit een 
hele reeks innovaties waaronder het re-
volutionaire PowerG: een robuust plat-
form vol mogelijkheden.

Met deze technologie kan u de DSC-
producten draadloos aansturen zonder 
storingen of interferentie van andere 
apparaten, het zendvermogen wordt 
automatisch aangepast waardoor de 
levensduur van de batterij aanzienlijk 
verlengd wordt.

EEN BREED GAMMA AAN 
DRAADLOZE PRODUCTEN 
MET PowerG

Door het brede gamma aan PowerG 
producten is een bedrading in uw wo-
ning niet langer een noodzaak. Neem 
contact op met uw installateur voor de 
mogelijkheden uitgewerkt naar uw no-
den en wensen.

De Powerseries Neo Go app: alle technologie in 1 mobiele 
applicatie

De geavanceerde technologie van de PowerSeries Neo producten komt nu  
letterlijk binnen handbereik, zowel binnen als buiten je woning.
Bedien je alarmsysteem, poorten, ramen, ...  vanop afstand via de eenvoudig te 
bedienen applicatie.

BEVEILIGING VAN EEN ABSOLUTE TOPKWALITEIT

DSC (Digital Security Controls) is, als onderdeel van Tyco Security 
Products, een wereldspeler in beveiliging. Het staat bekend om zijn revo-
lutionaire controlepanelen, IP alarm systemen en draadloze oplossingen 
in een strak design die nog eens erg eenvoudig in gebruik zijn. Het is de 
wereldwijde topkeuze van beveiligingsfirma’s en eindgebruikers.

AnB-Rimex is reeds jarenlang een gecertificeerde en betrouwbare  
distributeur van DSC alarmsystemen in de Benelux en heeft hiermee 
ruime ervaring opgebouwd. Hierdoor wordt voor uw situatie steeds de 
meest optimale installatie voorgesteld.

Modern, compact toetsenbord
5 programmeerbare functietoetsen
Blauwe LCD display
Eenvoudig in gebruik
Makkelijk te monteren
Ondersteunt 6 talen

Visueel alarm dag/nacht
FullHD beeld van zeer hoge  

 kwaliteit
Verzenden van beelden via 3G of  

 Ethernet
Makkelijk te configureren
Huisdiervriendelijk tot 35kg

Geavanceerde technologie tegen  
 valse alarmen

Visuele bevestiging van een 
 detectie via videobeelden

Breed camerabereik
Stevige bouwkwaliteit
Parametreerbaar via klavier
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