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Slimme beveiliging voor thuis



Beveiligingssysteem

DomoSafe is het perfecte draadloze beveiligingssysteem tegen inbrekers. Dankzij de DomoSafe App kunt u uw  
systeem op afstand bedienen. De handige spraakondersteuning op het paneel laat u eenvoudig weten welke  
selectie u heeft gemaakt. Bij alarm kan de DomoSafe een bericht sturen naar uw smartphone en/of meldkamer.
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“ DomoSafe 24/7 met 
 de App op afstand 
 te bedienen.”



Camera

DomoSafe kan worden voorzien van camera’s waardoor u, met de App op uw smartphone, de beelden waar  
dan ook ter wereld live kunt bekijken of terugkijken. Het is ook mogelijk om bij een alarmmelding de  
camerabeelden te zien en deze vast te leggen.
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DomoSafe HD Megapixel IR camera’s voor binnen en 
buiten met een vaste 2.8mm lens, via IP of Wifi aan te 
sluiten. Beelden worden opgeslagen op de ingebouwde 
SD geheugenkaart. De DomoSafe deurbel met ingebouw-
de camera neemt bij het aanbellen contact op met uw  
mobiel en kunt u praten met live beelden erbij. 

“ Bekijk alles wat u dierbaar 
 is met de DomoSafe App!”



Comfort

DomoSafe kan u op meerdere manieren comfort en extra veiligheid bieden. Via de App kunt u, met de slimme  
lampschakelaars de verlichting eenvoudig regelen of bij een alarm laten activeren. Door het toepassen van  
draadloze rookmelders kunt u gewaarschuwd worden bij brand. Een draadloze paniekknop kan er voor zorgen dat 
uw naasten op tijd gewaarschuwd worden als u in nood bent. 
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Rookmelders

Verwarming bedienen

Camera bekijken

Deursloten bedienen

Paniekknop

Verlichting “ Eenvoudig bedienen en 
 besparen met slimme modules.”

Deurbel/Intercom



DomoSafe 

DomoSafe touch bediendeel 

DomoSafe raam-/deursensor

DomoSafe mini raam-/deursensor

DomoSafe rookmelder

DomoSafe bewegingsmelder

DomoSafe afstandbediening

DomoSafe deurbel

DomoSafe Producten 

DomoSafe paniekknop horloge

DomoSafe paniekknop

DomoSafe binnencamera

DomoSafe buitencamera

DomoSafe lampschakelaar

DomoSafe binnensirene 

DomoSafe buitensirene


