
Samenwerking met CETIC en het  
Waalse Gewest

TriCare wordt ontwikkeld in samenwerking met 
CETIC (Centre d’excellence en ICT) en het Waalse  
Gewest.

UW INSTALLATEUR

ANB-RIMEX NV, AL MEER DAN 35 JAAR  
ABSOLUTE TOPKWALITEIT VAN  

BELGISCHE BODEM

AnB-Rimex verdeelt al meer dan 35 jaar 
geïntegreerde oplossingen op het vlak van 
inbraakbeveiliging, domotica, 
videobewakingssystemen, toegangscontrole 
en branddetectiesystemen.  

PRODUCTEN DIE MEE EVOLUE-
REN MET UW BEHOEFTES
Maatwerk is onze norm 

Al onze producten stemmen we volledig af op uw  
wensen van vandaag, maar ook voor morgen. Van een 
eenvoudige domotica oplossing tot geavanceerde toe-
passingen voor bedrijven: we staan klaar om samen met u 
een oplossing uit te werken. 

Duurzaamheid 

We ontwikkelen enkel kwalitatieve producten. De nieuw-
ste technologie is steeds compatibel met de voorgaande 
generaties. Uw installatie groeit mee met de nieuwste 
evoluties en toekomstige noden. Een hele besparing en  
gemoedsrust op de lange termijn voor u.. 

Absolute topkwaliteit van Belgische 
bodem 

Als fabrikant geloven we in onze eigen kwaliteit, al 
meer dan 35 jaar ontwikkelen en produceren we onze  
producten in onze vestiging te Herstal.

AnB-Rimex beschikt over een ruim netwerk van erkende installateurs.

THE AnB-SOLUTION

WWW.ANB-RIMEX.BE



De totale oplossing voor je woning, bedrijf en/
of uw industrieel pand.

Al meer dan 35 jaar zorgt AnB-Rimex voor de 
beveiliging van je woning, kantoor of magazijn. 
Onze producten zijn steeds mee geëvolueerd 
met de tijd. 

Echter bestaat veiligheid niet alleen uit het puur 
beveiligen van een ruimte, veiligheid is ook ge-
moedsrust voor jezelf en je familie. 

Daarom lanceert AnB-Rimex een totaalpak-
ket aan oplossingen om comfort en totale ge-
moedsrust te brengen in uw leven. 

Het pakket bestaat uit 4 onderdelen: TriCom, 
CCTV, Domotica en TriCare. 

Al deze oplossingen zijn volledig te integreren 
in ieder type gebouw en overal ter wereld be-
dienbaar dankzij de vernieuwde Home 
Anywhere applicatie.

UW GEMOEDSRUST DOOR ANB-RIMEX

TRICOM: EEN KRACHTIGE CENTRALE, BESTAANDE 
UIT DE ALLERNIEUWSTE TOPTECHNOLOGIE

Met TriCom lanceert AnB-Rimex een 
nieuwe standaard voor alarmsystemen.  

Deze is gebaseerd op de integratie van 
verschillende technieken van inbraak-
detectie, videobewaking en domotica. 
Detectoren, camera’s en sensoren van 
de nieuwste generatie kan je zowel be-
kabeld als draadloos aansluiten.

Dankzij de geïntegreerde IP connecti-
viteit en de connectie via de cloud kan 
de installatie bediend worden via de 
vernieuwde Home Anywhere app of via 
een beveiligde verbinding door uw in-
stallateur, indien door u toegestaan.

Wanneer een event plaatsvindt, verwit-
tigd de TriCom onmiddellijk de eigenaar 
via meldkamer, mail, video, sms, vocaal, 
notificatie, ... 

 � rechtstreeks aansluitbaar op inter-
net

 �volg elke situatie vanop afstand 
dankzij de naadloze CCTV integra-
tie

 �volledig compatibel met Bibus 
gamma

CCTV: VIDEO OPLOSSINGEN VAN DE NIEUWSTE 
GENERATIE

Hou steeds een oogje in het zeil met 
onze allernieuwste camera’s en detec-
toren met ingebouwde camera.

Door de integratie van deze PIRCAM 
detectoren, voor binnen en buiten, en 
de BSA IP-camera’s wordt videoverifica-
tie een evidentie.

 �beelden van een event worden 
verstuurd via mail naar de belang-
hebbenden

 �hoge resolutiebeelden, ook in don-
kere omstandigheden met de BSA 
camera’s

 �consulteren van de live camera-
beelden van de BSA camera’s via 
Home Anywhere

TRICARE

DOMOTICA: AUTOMATISATIE EN BEVEILIGING IN 
PERFECTE HARMONIE
Met de domotica-modules kies je voor 
een volledig geïntegreerd totaalpakket 
voor je eigendom: deze modules  com-
municeren naadloos met het TriCom 
alarmsysteem. Koppel acties aan de 
alarmcentrale en automatiseer op deze 
manier je woning of bedrijf.

Enkele voorbeelden:

 � schakel lichten en stopcontacten uit 
bij het wapenen van het alarm

 �bedien automatisch rolluiken of lich-
ten bij inbraakdetectie

 �gebruik een alarmdetector als een 
automatische lichtschakelaar

 �koppel uw verwarming aan de sta-
tus van het alarmsysteem

 �gebruik van weekprogramma’s

Gedurende ons hele leven willen we 
ons veilig en comfortabel voelen. Of we 
ons nu thuis bevinden, op straat of op 
de werkvloer: een gerust gemoed speelt 
een belangrijke rol in ons dagelijks le-
ven. Maar hoe garandeer je dat naar de 
toekomst?

Om voor al deze fases van ons leven 
onze veiligheid te garanderen ontwik-
kelde AnB-Rimex na 2 jaar onderzoek 
het TriCare programma.

Met behulp van de allernieuwste top-
technologie maakt TriCare het mogelijk 
om 24 op 7 een belangrijk deel van de 
assistentierol over te nemen zonder dat 
we onze zelfstandigheid verliezen.

ALLES BIJ DE HAND MET DE VERNIEUWDE 
HOME ANYWHERE APP.
Dankzij de perfecte integratie met TriCom en Home  Anywhere kan je alles van je 
woning eenvoudig bedienen. De app is gratis beschikbaar via de app store voor 
Apple iOS en alle Android smartphones. nywhere

Home

Het TriCare programma is rechtstreeks 
implementeerbaar in het nieuwe TriCom 
beveiligingssysteem van AnB-Rimex en 
laat u toe:

 � langer zelfstandig blijven wonen 
dankzij de TriCare A.I.

 �detecteren van anomalieën dankzij 
A.I. technologie

 �zo creëren we een totale gemoeds-
rust en een kwalitatief zelfstandig 
leven voor de alleenwonende oude-
re en zijn familieleden.


