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uysrogge hee jarenlange ervaring op alle gebieden van de installa e en elektrotechniek.
Sinds 1986 werken wij samen met bedrijven en par culieren aan nieuwbouwprojecten,
renova es, verbouwingen en uitbreidingen. Onze allround specialisten weten hoe het
werkt, van ontwerp tot realisa e. We hebben de kennis en exper se in huis om alles te kunnen
bieden wat u wenst. Buysrogge blij graag betrokken bij het gehele proces. Alleen op deze manier
kunnen wij samen met u bepalen wat het beste is. Met de bouw van een installa e stopt het niet.
Wij verzorgen ook het onderhoud en service, zodat alle systemen naar behoren blijven werken.
Buysrogge hecht veel waarde aan normen en voorschri en. Daarom zijn wij op verschillende
gebieden gecer ﬁceerd. Onze cer ﬁcaten geven de eindgebruiker een gerechtvaardigd
vertrouwen in de kwaliteit die wij leveren in zowel onze dienstverlening als onze producten.
Wij bieden u alle techniek onder één dak.
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branddetec e
inbraakpreven e
IP-video
telecommunica e
elektrotechniek
toegangscontrole
zonnepanelen
data-infrastructuur
noodverlich ng

Lid van

DIGIPLEX EVO SERIE
Startersset voor een slim en uitgekiend beveiligingssysteem.
Onbeperkte draadloze uitbreidingsmogelijkheden met
gebruiksvriendelijke handbedieningen.

DIGIPLEX EVO
Met de Digiplex EVO modulaire opbouw serie, kunt u eenvoudig draadloze componenten
toevoegen om een systeem te bouwen dat uw woning of bedrijfsgebouw op maal
beveiligt tegen inbraak en brand.

Buysrogge biedt in samenwerking met Paradox Security het hoogst haalbare op het gebied van
inbraakbeveiliging. Alle door ons geleverde technologie voldoet aan de hoogste
kwaliteitsnormen en eisen. Dit basis pla orm biedt verschillende uitbreidingsmogelijkheden.
Hierdoor is Digiplex Evo het meest geavanceerde systeem en is toepasbaar voor elk type
beveiligingsniveau. Zeer geschikt voor luxe woningen maar ook bedrijfsgebouwen,
kantoorgebouwen en openbare gebouwen, waarvoor de hoogst mogelijke beveiligingseisen
gelden. Digiplex Evo wordt wereldwijd toegepast!

Afstandsbediening
- 4 drukknoppen.
- Afstandsbediening.
- Draadloos 433-868 Mhz.
- Bereik 30 meter.
- Ba erij DC3V Lithium levensduur 3 jaar.

Touchscreen

EVO 192 print

Touch bedienpaneel, 7 inch, met sabotage

Draadloos magneetcontact

- Ingebouwde zone input (Arm, Disarm, Stay, Home).
- Handma g benoemen (zones, par es, gebruikers).
- External SD kaart min. 4GB voor foto upload ﬁrmware upgraden via SD kaart of BUS.
- Binnen temperatuur meter.

- Zone 1 - hoog gevoelig (45ms) contact.
- Zone 2 NO/NC.
- An tamper (sabotage) schakelaar.
- Draadloos 433-868Mhz.
- Bereik 35 meter.
- Ba erij 2 x AAA levensduur ca. 3 jaar.
- LED brandt bij laag ba erij niveau.

Buscentrale
- Met 8 zones, uitbreidbaar tot 192.
- Geschikt tot 999 gebruikers.
- 8 totaal ona ankelijke gebieden met ingebouwde PSTN kiezer.

Bediendeel
- LED backlight.
- 32 karakters blauw LCD monitor.
- Aanraak toetsen.
- Zone alarm monitor.
- Ona ankelijk geluid per ingestelde zone.
- Ingebouwd zone input (Arm, Disarm, Stay, Uit).
- Handma g benoemen (par es).

Draadloze paniekknop
- SOS paniek knop.
- Waterproof.
- Draadloos 433-868Mhz.
- Bereik 45 meter
- Ba erij DC3V levensduur ca. 3 jaar.
- Laag ba erij signalering.

Draadloze bewegingsmelder
- Draadloze infrarood sensor.

Internet communica emodule
- SSL encryp e support voor E-mails.
- HTTPS encryp e support over IP2 x Ingang / uitgang voor berichten.
- Biedt toegang voor installa e.
- Bediening: live monitoring / event rapport / alarm meldingen via E-mail

- Frequen e 433 -868Mhz.
- Bereik max. 35 meter
- An -Tamper (sabotage) schakelaar.
- Schakelaar laag/hoog gevoeligheid.
- Detec e gebied 11 x 11meter 88,5. ̊
- 3 x AAA ba erij levensduur max. 2 jaar.
- Huisdier ongevoelig tot 20Kg of 40Kg.
- LED brandt bij laag ba erij niveau.

Telefoonkiezer
Deze uitbreidingsprint wordt rechtstreeks op de EVO192 print.
Deze module biedt ons de mogelijkheid dat u, of een andere
contactpersoon, bij alarm of storing, via een voice card gemeld
wordt.

Draadloze op sche rookmelder
- Rookdetector.
- Materiaal ABS.
- Sirene 85Db inbouw.
- Respons jd <5 sec.
- An Tamper (sabotage) schakelaar.
- Draadloos 433-868Mhz.
- Test mode knop.
- Ba erij DC3V levensduur 3 jaar.

Bescherm uw omgeving tegen indringers met een geavanceerd technologisch
beveiligingssysteem.

Draadloze glasbreukdetector
- Glasbreuk Sensor draadloos.
- RF Frequen e 433 -868Mhz.
- Bereik max. 35 meter.
- An -Tamper (sabotage) schakelaar.
- Volledige freq. spectrum.
- Breek bereik 6 meter. 360 ̊
- 3 x AAA ba erij levensduur max. 2 jaar.
- Laag ba erij signalering.

Met dit systeem kunnen onze technici eenvoudig uw gewenste modules uitbreiden en
volledig via so ware, zowel voor Windows PC als voor Android of iOS tablet of mobiel te
conﬁgureren, beheren en te bedienen. Op een Digiplex Evo systeem kunnen maar liefst
maximaal 254 sensoren en 192 zones worden aangesloten.

