Alarmsysteem van Paradox
Het meest complete systeem op de markt
Bevex
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Wie of wat is
Bevex?

Waar kan je
ons vinden?

Bevex is een
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Toonzaal te aartselaar
Antwerpsesteenweg 50

beveiligingsonderneming die

Aartselaar 2630

geleid wordt door vader Patrick
2

en zoon Mike.

Bis beurs te Gent
De grootste bouw en

Samen leiden we dit bedrijf al sinds

renovatiebeurs van vlaanderen.

2010. Vroeger waren we gekend onder

3

de naam A&B Slotenservice, omdat

Wonen te Mechelen
Een gezellige bouw en

ons aanbod intussen sterk is uitgebreid

renovatiebeurs in mechelen.

hebben we de stap gezet om ook onze
naam te veranderen. Patrick is vooral

4

gespecialiseerd in slotenmakerij en

Bouw & Reno te Antwerpen
250 exposanten voor al je

veiligheidsdeuren. Mike is specialist in

bouw en reno advies.

alarmsystemen, camerabewaking, enz.
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Je kan bij Bevex dus terecht voor alle

Cocoon te Brussel
De grootste woon- en interieur

soorten beveiliging.

beurs van België.
6

Ideaal wonen te Leuven
Alles voor binnen en buiten aan
de woning.

Contacteer
Bevex

Telefoon

Online

015/51 76 82

info@bevex.be

03/828 47 45

www.bevex.be
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W I J K I E Z E N V O O R PA R A D O X

Bedraad bus alarmsysteem vernieuwend en
gebruiksvriendelijk.
Het paradox systeem is het enige systeem

De voordelen van paradox:

op de markt dat mee is met zijn tijd. Hoog-

―― Eenvoudig bruikbaar codeklavier

waardige video detectoren en touchscreen
klaviers zijn mogelijk. De app biedt jou alles
wat je nodig hebt om je systeem eenvoudig
te gebruiken.
Waarom kiest Bevex voor Paradox. Met de jaren hebben
we binnen onze organisatie al ervaring opgedaan met verschillende systemen en merken. Waaruit blijkt dat geen
enkel merk of product perfect is. Maar Dat hoeft niet zolang je product is afgestemd op de gebruiker. Naar onze
mening is het paradox alarmsysteem het meest geschikte bedrade systeem voor de private markt. Van een klein
appartementje tot de grote villa.

―― Codeklavier ook verkrijgbaar in verschillende maten
touchscreen
―― Optioneel codeklavier met badge
―― Gebruiksvriendelijke app met extra mogelijkheden
(poort sturen, …)
―― Videoverificatie (camera in de bewegingsmelder)
geïntegreerd in de sensoren voor binnen en buiten!
Zowel mooi beeld als geluid. Dit is voor ons en onze
klanten een zeer grote meerwaarde.
―― Eenvoudig zelfmonitoring doen. Geen verplichte
meldkamer voor een goede werking van het systeem.
―― Bus bekabeling systeem, waardoor we eenvoudig
sneller en minder kabels moeten trekken.
―― communicatie over pstn, gsm of ip.
―― Spraak Boodschappen mogelijk over gsm of pstn
met de juiste modules.
―― Eenvoudige opvolging vanop afstand. Zo kunnen we
snellere en betere service geven.
―― Mogelijkheid om draadloze componenten toe te voegen aan het bedrade systeem.
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DE CENTRALE

Paradox Evo
De paradox Evo is het hart van je systeem
met tal van mogelijkheden.
―

Standaard heeft de centrale 8 zones waarbij er
6 beschikbaar zijn voor componenten. Omdat er
componenten verkrijgbaar zijn in het bussysteem is
het enkel nodig om de raam en deurcontacten aan

―

Paradox
Aantal zones max

te sluiten op deze zones. Uiteraard zijn uitbreidingen

Aantal partities

mogelijk.

Modules: klavieren, ...

Door een ip of gprs module toe te voegen kan je

Video verificatie

gebruik maken van de app.
―

Eigenschappen

192
8
254

PSTN (vaste lijn)

Door een voice module toe te voegen aan de gsm
module of pstn kan je werken met gesproken

GSM module optie

boodschappen

Afstandsbedieningen

Voor videoverificatie heeft u een netwerkaansluiting

Incert gekeurd

nodig per detector.

Gebruikers codes

―

Geen nood aan een meldkamer

Poort sturen uit app

―

Geplaatst in een metalen behuizing

―

Evo 192
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999

999

V I D E O V E R I F I C AT I E

Alarmsysteem met videoveriﬁcatie.
Bereik meer met uw alarmsysteem.

Binnendetector
met camera
ID HD78F

Herken meteen of er effectief een
inbraak plaatsvindt. Ook kan u
meeluisteren wat er gebeurt.

Buitendetector
met camera
ID HD88

De beelden zijn 1,3mp waardoor u
dus helder beeld ter beschikking
krijgt. Vergelijkbaar met een hd
ready tv kwaliteit.
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K L AV I E R E N

Toetsen klavier
K641+

Het alarmsysteem in of uitschakelen met
code.
Dit eenvoudige klavier geeft prima feedback over de
status van uw alarmsysteem. En door zijn lcd display lees
je meteen welke raam je niet hebt gesloten. Dit klavier is

Eigenschappen

basic, eenvoudig in gebruik en stijlvol.

K641+
Overzicht problemen
Achtergrond licht
Geheugen uitlezen
Klepje
Zone overbruggen

Toetsen klavier
K641R

Het alarmsysteem in of uitschakelen met
code of badge.
Dit klavier is exact hetzelfde als de K641+ enkel is hierbij
een module toegevoegd om badges te lezen.

Eigenschappen
K641R
Overzicht problemen
Achtergrond licht
Geheugen uitlezen
Klepje
Zone overbruggen
Badgereader geïntegreerd
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K L AV I E R E N

Touchscreen klavier
TM50 Touch

Het alarmsysteem in of uitschakelen met
code.
Dit stijlvol touchscreen klavier is verkrijgbaar in zwart,
wit, groen, … De bediening is zo eenvoudig dat we geen
handleiding meer meegeven. Mogelijkheid tot bediening
van een poort of dergelijke. Verder kan je een volledige

Eigenschappen

status van elke zone bekijken op je klavier.

Overzicht problemen
Achtergrond licht
Geheugen uitlezen
Screensaver
Formaat
Kleurkeuze

5 inch
zwart, wit, rood,
groen, blauw

Touchscreen klavier
TM70 Touch

Het alarmsysteem in of uitschakelen met
code.
Dit stijlvol 7 inch touchscreen klavier is verkrijgbaar in wit.
De bediening is zo eenvoudig dat we geen handleiding
meer meegeven. Mogelijkheid tot bediening van een poort
of dergelijke. Verder kan je een volledige status van elke

Eigenschappen

zone bekijken op je klavier.

Overzicht problemen
Achtergrond licht
Geheugen uitlezen
Screensaver
Formaat
Kleurkeuze

7 inch
wit
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COMPONENTEN

Dual element bewegingsmelder

Dual element bewegingsmelder

DM50

DM60

Afstand bereik

12m

Afstand bereik

12m

Openingshoek

110°

Openingshoek

110°

Sabotagecontact

Sabotagecontact

Diervriendelijk

Diervriendelijk

Dual detectie

Dual detectie

Bus

Bus

Dual element bewegings
melder

Geavanceerd binnen bewegingsmelder met antimask

DM70

NV75MX

Afstand bereik

10,4m

Afstand bereik

16m

Openingshoek

90°

Openingshoek

90°

Sabotagecontact

Sabotagecontact

Diervriendelijk

Diervriendelijk

Dual detectie

Dual detectie

Bus

Bus
Antimask

Geavanceerd binnen bewegingsmelder met extra microwave

Bewegingsmelder met video
voor binnen
HD78F

NV75MX
Afstand bereik

16m

Afstand bereik

12m

Openingshoek

90°

Openingshoek

110°

Sabotagecontact

Camera

Diervriendelijk

Opnametijd

Dual detectie

Dual detectie

Bus
Antimask
Microwave
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1,4mp
20M alarm
+ 20M

COMPONENTEN

Bewegingsmelder met video
voor buiten

360° plafond bewegingsmelder

HD88

DG467

Afstand bereik

12m

Openingshoek

110°

Camera
Opnametijd

Afstand bereik

11m x 6m
op 3,7M

1,4mp
Openingshoek

15M alarm
+ 15M

360°

Bus

Bus

Akoestische glasbreuk detector

7m x 6m
op 2,4M

Uitbreiding 8 zones

DG457

ZX8

Afstand bereik

9m

Uitbreiding

Tamper

Instelbare EOL

Akoestisch

PGM out

Gevoeligdheid
instelbaar

Bus

8 zones

1 pgm

Bus

Draadloze ontvangmodule

Draadloze bewegingsmelder
diervriendelijk

RTX3
Aantal
componenten
Afstandsbedieningen
Draadloos PGM

PMD75
32
99 stuks
8

Bereik
Dieren tot
Ontvangstbereik
Draadloos
Energiebesparing

Tamper /
Supervisie
Bus
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11m
40 kg
70m

COMPONENTEN

Draadloze bewegingsmelder
diervriendelijk

Geavanceerde draadloze
detector
NV75MR

PMD75
Bereik
Dieren tot
Ontvangstbereik

11m

Afstand bereik

40 kg

Diervriendelijk

70m

Antimask

Draadloos

Draadloos

Energiebesparing

Energiebesparing

GPRS Module

Internet / App IP module
PCS250G

IP150

App via simkaart

App

2 simkaarten

Eenvoudig

Speech module voor
PSTN(centrale) of PCS250

GSM module

VDMP3

PCS250

Spraak in
Nederlands

Telefonische
verwittiging

In- en uitschakelen

2 simkaarten

Plugin

SMS mogelijk
Ondersteuning
VDMP3
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12m

COMPONENTEN

Magneetcontacten
Magneetcontacten zijn er in vele verschillende maten en vormen.
Om het extra makkelijk te maken hebben wij vijf vaste prijzen vastgelegd.

Inbouw magneten

Aluminium opbouw magneet

maginb

magopal

opbouwmagenten eenvoudig

Magneetcontact voor

(met draad)

poort

magopd

mogpoort

opbouwmagneten met
weerstand in (zonder draad)
magopzd

Binnensirene

Binnensirene
INT210-IN

S11/A2

Geluidssterkte

115dba

Geluidssterkte

114dba

Formaat

110H x
160W x
40D

Formaat

135H x
100B x
35D

Tamper

Tamper
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SIRENES

Rapier
Bedrade sirene inox voor buiten verborgen
licht

Eigenschappen
Geluid uit (op 1m)
Werkspanning
Sirene bedrijfsstroom

113dBA
9 - 15 V dc
180mA

Baterij-type

lion

Stroboscoop kleur

Wit

Stand-by ruststroom
Timer uitschakelen

10mA
5s, 5, 10, 15 mins

Formaat

342mm x
221mm x
55mm

Gewicht

3.75kg

Sabre
Bedrade sirene inox voor buiten

Eigenschappen
Geluid uit (op 1m)
Werkspanning
Baterij-type
Stroboscoop kleur
Timer uitschakelen
Formaat
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120dBA
9 - 15 V dc
7AH
Oranje
5s, 5, 10, 15 mins
260mm x
184mm x
90mm

SM ARTPHONE APP

Bedien uw alarmsysteem
vanop afstand
Het alarmsysteem kan met de app werken als er
een ip module of gprs module aanwezig is.

Met de app kan je:
―

Jouw alarm in en uitschakelen

―

De uitgangen schakelen (poort
bediening)

―

Een live video en alarmen bekijken

―

Events bekijken

Kosten verbonden
―

Paradox rekent een kost voor het
gebruik van de app per systeem. U
betaalt momenteel $36 per 3 jaar. Dit is
onafhankelijk van hoeveel gebruikers het
systeem gebruiken. Er is geen extra kost
per gebruiker. Dit betaalt u zelf in de app
rechtstreeks aan paradox
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N OT I T I E S

Maak hier uw notities.
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N OT I T I E S
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Bij Bevex kan je terecht voor:
Parlo-

Toegangs-

Camera-

Videofoon

controle

bewaking

Veiligheids-

Alarm-

Kluizen

deuren

systemen

Voor Bevex kiezen is vanzelfsprekend!
Een gezonde mix tussen mechanische en elektronische beveiliging maakt dat
we u steeds helpen aan de oplossing met het beste resultaat. Zo betekenen
onze maatwerk oplossingen steeds een meerwaarde voor u.

Snelle service

Offertes op maat

Planning

Altijd snel geholpen,

Wij komen gratis en

Afspreken voor plaatsing

zowel voor een offerte als

vrijblijvend langs voor een

gebeurt steeds op een

naservice.

offerte op maat.

passende datum

Bevex

Telefoon

Online

015/51 76 82

info@bevex.be

03/828 47 45

www.bevex.be

Erkenningsnummer: 20 1861 10

