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Protegemos
o que mais
importa
securitasdirect.pt

Protocolo BPI

Condições Exclusivas para Clientes BPI

Exclusivo
Clientes BPI

Kit Alarme
Máxima Proteção
Habitação
Apresentamos-lhe o nosso
Alarme Sentinel, a melhor
forma de proteger a sua Habitação.
Todo o dia. Todos os dias.

Elementos do Kit
Painel
de Controlo

Leitor de Chaves
Inteligentes

Conjunto 6 Chaves
Inteligentes

Fotodetetores
de Movimento

Detetor Abertura
ShockSensor

Comando
à distância

Alarme
Sentinel

Sirene de Alta
Potência

Placas
Dissuasórias

Teclas dedicadas
para SOS e pedido
emergência 112.
Sirene incorporada.

Com câmara a cores
e auto-flash. Captam
imagens em caso de
disparo do Alarme.

Anti-inibição. SOS.
Analisa temperatura,
humidade e
qualidade do ar.

Seleção de modos,
ativação/desativação
e consulta de estado
do alarme.

Sinalização de
abertura/fecho de
portas e janelas.
Sensor de inércia.

Independente do
Painel para evitar
que o intruso possa
sabotá-lo.

Ativação/desativação
do Alarme, sem
necessidade de
memorizar códigos.

Permite ativar e
desativar o Painel,
consultar status
e enviar SOS.

Adverte potenciais
intrusos para a
existência de Alarme
no local.

Exemplo de
Localização
dos Detetores
Porque cada instalação é única,
os Clientes BPI podem escolher um
destes extras para protegerem ainda
melhor a sua Habitação.
OFERTA EXCLUSIVA PARA CLIENTES BPI

Escolha a melhor
opção para si

Detetor de Fumo

Deteta fumo no local e emite alerta
* escolhido pelo cliente

DETETOR
DE FUMO

3 DETETORES
SHOCKSENSORS

ou

Painel de Controlo
Cérebro do Sistema
que emite sinais

FOTODETETOR
DE MOVIMENTO

ou

Alarme Sentinel

Deteta tentativas de Inibição,
analisa indicadores de conforto

3 ShockSensors

Sensor de Inércia,
vibração, quebra,
abertura de
portas/janelas
* escolhidos
pelo cliente

2 Fotodetetores

Colocados em
zonas de passagem
obrigatória

Fotodetetor

Leitor + 6 Chaves

* escolhido
pelo cliente

Comando à distância

Ligar/Desligar. Botão SOS
— Exclusivo Solução BPI —

Ativa e desativa,
Controlo de Acessos

Sirene Dissuasória
de Alta Potência

Interior, independente do Painel

Placas Dissuasórias

Adverte para a existência
do Alarme no espaço

A nossa
Aplicação
My Verisure
Para poder controlar remotamente
o seu Alarme, pelo seu Smartphone
Comodamente. A qualquer momento.
Esteja onde estiver.

Principais Funcionalidades
Ligar para o Painel

Permite-lhe verificar o que está
a acontecer na sua Empresa

Conectar Alarme

Com esta opção, conecte o seu
Alarme de forma Simples

Consulta de Estado

Para verificar se o seu Alarme
está conectado/desconectado

Fotografias

Através desta opção, poderá
obter imagens da sua Empresa

Usuários

Crie perfis de usuários e defina
as permissões de utilização

Faturas

Aqui poderá consultar as últimas
faturas do seu Contrato de Alarme

Plano de Ação

Defina os contactos aos quais
ligaremos se o seu Alarme disparar

Chaves e Comandos

Poderá atribuir um nome à sua
chave e seguir os movimentos.

Dados de Contacto

Defina os contactos pelos quais
entraremos em contacto consigo

App
My Verisure
O controlo do seu Alarme nas suas mãos

