Sintony 60
beveiliging in stijl
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Welkom thuis
De zekerheid dat uw gezin en uw huis goed zijn beveiligd, is van onschatbare waarde. Stelt
u zich eens voor dat uw woning veel eenvoudiger en nog beter kan worden beveiligd, met
de installatie van slechts één systeem... onmogelijk, denkt u? Dan is het tijd om kennis te
maken met Sintony 60.
Dit multifunctionele beveiligingssysteem werd speciaal voor de thuisomgeving ontworpen
door Siemens. Het is dan ook de beste keuze als u op zoek bent naar een intelligent systeem
voor de detectie van indringers, veiligheid in elk denkbaar opzicht en optimaal gebruiksgemak.
De stijlvol vormgegeven centrale met bedienpaneel vormt de kern van het systeem.
Alarmmelding per SMS, detectie van waterlekkage en zelfs bediening van de garagedeur
zijn slechts enkele van de vele functies van de Sintony 60. Waar u ook bent, met dit eenvoudige
en betrouwbare systeem kunt er altijd op rekenen dat uw gezin en uw huis veilig zijn.

2

Sintony 60 –
ontworpen voor uw gemoedsrust
Woningbeveiliging met
toegevoegde waarde
Met de Sintony 60 wordt preventie en
detectie van inbraakpogingen uitgebreid
met onmiddellijke waarschuwing bij
situaties als brand of lekkage, om
eventuele schade aan uw woning zoveel
mogelijk te beperken. En om het
u helemaal gemakkelijk te maken, kunt
u de verlichting, de garagedeur en zelfs
de verwarming met hetzelfde systeem
bedienen. Elk systeem bedient u met
een simpele druk op de knop, via het
even fraaie als gebruiksvriendelijke
bedienpaneel of de handzame
afstandsbediening.
Betrouwbare detectie van indringers
Het Sintony 60-systeem is een synthese
van de nieuwste technologieën, die
tezamen zorgen voor uiterst betrouwbare
detectie van indringers. De vele
instellingsmogelijkheden, geavanceerde
communicatietechnologieën en het
brede aanbod aan inbraakmelders van
Siemens zijn nauwgezet geïntegreerd,
en vormen tezamen een beveiligingssysteem dat volledig kan worden
afgestemd op uw woning en uw
levensstijl. Vals alarm is daarbij vrijwel
uitgesloten.
Eersteklas prestaties
De draadloze signaaloverdracht maakt
gebruik van de nieuwste encryptienormen.
Een eventuele stroomstoring, lege
batterijen en zelfs pogingen om het
systeem te beïnvloeden of te saboteren,
worden automatisch opgemerkt;

u ontvangt meteen een waarschuwing.
Elke functie van de Sintony 60 wordt door
het systeem zelf continu bewaakt, zodat
u er zeker van kunt zijn dat het systeem
altijd optimaal presteert.
Design en technologie: klaar voor
de toekomst
Ook op lange termijn heeft de keuze
voor de Sintony 60 voordelen als het
gaat om veiligheid en gebruiksgemak:
het systeem kan zowel bekabeld als
draadloos worden geïnstalleerd, zodat
u voort kunt bouwen op systemen die nu
al in uw woning aanwezig zijn. Uiteindelijk
blijft u profiteren van de nieuwste
technologie, omdat het systeem
regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe
accessoires. Zo kunt u er zeker van
zijn dat uw systeem altijd bij de tijd en
eenvoudig in het gebruik is, tegen een
redelijke prijs.
Veiligheid voor elk gezin, groot of klein
De Sintony 60 is ideaal voor elk gezin,
omdat het systeem voorziet in
functies die speciaal op het gezinsleven
zijn toegesneden. Zo zijn er speciale
instellingen voor thuiskomende kinderen,
panieksituaties en noodsituaties.
Een perfecte combinatie
De centrale met bedienpaneel
kan met verwisselbare frontjes in diverse
kleuren perfect worden afgestemd op
uw smaak en uw interieur. De afstandsbedieningen zijn ook verkrijgbaar in
verschillende kleuren.

Kenmerken
Eén enkel regelsysteem voor
beveiliging, veiligheid en comfort
Eersteklas prestaties en toekomstbestendige technologie van Siemens
Veiligheid en comfort voor elk gezin,
groot of klein
Gebruiksvriendelijke alarmafhandeling
Kleur en design kunnen naar wens
worden aangepast
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Thuis of onderweg,
altijd alles onder controle
Eenvoudige bediening, ter plaatse of
op afstand
Alle hoofdfuncties van de Sintony 60
kunnen via het bedienpaneel, via de
telefoon of via maximaal 16 (radiografische)
afstandsbedieningen worden ingesteld.
De afstandsbedieningen zijn waterdicht
en leverbaar in verschillende kleuren.
Panieksituaties en noodoproepen
U kunt met de afstandsbediening drie
typen alarmmeldingen in de centrale
programmeren, voor brand, panieksituaties
en medische noodgevallen. Via het
bedienpaneel kunt u zelfs spraakcommunicatie met een particuliere
alarmcentrale activeren.
Spraakgestuurde alarmverificatie
Met naar keuze leverbare gsm- en
audiomodules kunt u het systeem in
noodsituaties een sms-bericht laten
sturen naar een of meerdere vooraf door
u ingestelde telefoonnummers, waarna
u de geldigheid van een alarmmelding
op afstand via de audio/spraakfunctie
kunt verifiëren.
Alarmfunctie voor thuisblijvers
Het Sintony 60-systeem kan zelfs worden
geactiveerd als u of uw gezinsleden thuis
zijn. Bewegingen in het huis worden
dan genegeerd; er wordt pas een alarm
gegeven als iemand probeert in te breken.
Functie voor thuiskomende kinderen
De speciale functie voor thuiskomende
kinderen waarschuwt de ouders
zodra een kind thuiskomt en het alarm

Functie voor thuiskomende kinderen
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uitschakelt. De kinderen zelf kunnen
de paniekfuncties gebruiken om hun
ouders in noodgevallen te waarschuwen.
De ouders kunnen ook de functie voor
thuisblijvers inschakelen voor extra
veiligheid (zie hierboven).
Huisdieren negeren
Alle bewegingsmelders die compatibel
zijn met het Sintony 60-systeem
kunnen onderscheid maken tussen
mensen en huisdieren, zodat er geen
vals alarm wordt gegeven als een
huisdier alleen thuis is.
Regeling van comfortsystemen
Met de Sintony 60 kunt u een breed
scala aan comfortsystemen bedienen
en bewaken via de centrale en de
afstandsbedieningen, zoals kamertemperatuur, klimaatregeling, de
garagedeur, voorzieningen voor
toegangsbeheer of rookmelders.
Beveiliging met dwangcode
Als iemand u dwingt het systeem uit
te schakelen, kunt u een zogeheten
‘dwangcode’ intoetsen voordat u de
normale pincode invoert. Er wordt
dan een stil alarm gegeven, zodat
de alarmsituatie kan worden gemeld
zonder dat de indringer argwaan krijgt.
Toegangsbeheer
Deze functie is vooral geschikt voor kantoor aan huis en kleine ondernemingen.
U kunt maximaal zeven kaartlezers voor
toegangsbeheer (voor 100 gebruikers)
op het Sintony 60-systeem aansluiten.

Alarmfunctie voor thuisblijvers

Het programmeren van toegangspasjes,
rapportage van gebeurtenissen,
opstellen van kalenders enz. wordt
beheerd met behulp van de centrale
en het bedienpaneel van de Sintony 60.

Spraakgestuurde telefonische bediening

–
–
–
–

Beveiliging
Deur-/raamcontacten
Glasbreukmelders
PIR-bewegingsmelder
Buitensirene

Veiligheid
– Rookmelder
– Watermelder
– Gasmelder

Noodgeval
– Medische noodsituatie
– Paniekfunctie
– Spraakbediening

–
–
–
–

Bediening
Lamellen
Verlichting
Verwarming
Garagedeur

Op www.siemens.com/homesecurity kunt u een virtuele rondleiding volgen om kennis te maken met de Sintony 60

Ruime keuze aan stijlvolle kleurstellingen

Bediening op afstand voor optimaal gebruiksgemak
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Een slimmere en betere beveiliging van
uw woning ligt nu binnen handbereik
Compact of modulair, de keuze is aan u
Het Sintony 60-systeem is leverbaar
in twee basisuitvoeringen: Compact
(centrale en bedienpaneel ineen)
of Modulair (gescheiden centrale en
bedienpaneel). De Compact-uitvoering
is ideaal voor kleinere woningen of
appartementen en voor draadloze
installaties. De Modulair-uitvoering is
vooral geschikt voor systemen met
bekabeling en voor systemen waarbij
meerdere bedienpanelen in verschillende
ruimtes worden geplaatst. Dit biedt
mogelijkheden voor extra veiligheid in
grotere woningen, omdat de centrale
(het hart van het systeem) los van
het bedienpaneel elders kan worden
verborgen. Uw installateur kan u helpen
de uitvoering te kiezen die het beste
bij u past.
Kies voor kleur
De centrale en het bedienpaneel kunnen
op elke stijl en smaak worden afgestemd
dankzij verwisselbare fronts in verschillende kleuren, waardoor het systeem aan
elk interieur kan worden aangepast. De
afstandsbedieningen zijn ook verkrijgbaar
in verschillende kleuren.
Beveiliging en comfort op maat
Uw installateur kan u adviseren welke
systeemconfiguratie en welke melders
voor uw situatie het meest geschikt zijn.
Om uw beveiligingssysteem optimaal af
te stemmen op uw wensen, kunt u kiezen
uit een breed assortiment melders van
Siemens: bewegingsmelders en deurof raamcontacten voor detectie van

Kies de kleur die bij u past

indringers, rook- en gasmelders,
watermelders en zelfs contacten
voor koelkastdeuren en bewaking
van water- of verwarmingspompen.
Snelle en eenvoudige installatie
Sintony 60 en de bijbehorende
componenten zijn zodanig ontworpen
dat het systeem snel en eenvoudig kan
worden geïnstalleerd. Dat het systeem
draadloos kan functioneren helpt
natuurlijk, maar dat is nog niet alles.
Alle aansluitblokken zijn gemakkelijk
bereikbaar en duidelijk gemarkeerd,
en voor alle componenten zijn montagebeugels of -platen beschikbaar. Dankzij
de ingebouwde waterpassen kunnen
de centrale en het bedienpaneel
eenvoudig worden geïnstalleerd.
Gemakkelijk te programmeren en te
onderhouden, ter plaatse of op afstand
Uw installateur kan u verschillende

Uitgebreid assortiment melders

programmeermogelijkheden tonen:
met codes via het bedienpaneel, via het
displaymenu of via een geheugenstick
of een PC/laptop. Software-updates en
andere onderhoudstaken kunnen op
afstand via de telefoon worden
uitgevoerd. Mocht u hulp nodig hebben,
dan is deze dus altijd binnen handbereik.

Kenmerken
Flexibele configuratiemogelijkheden
Verschillende kleurstellingen, aan
te passen aan elk interieur
Eenvoudige en snelle installatie
Gemakkelijk te programmeren en te
onderhouden, ter plaatse of op afstand

Gemakkelijk te installeren
centrale en bedienpaneel
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Uw woon beveiliging
in één oogopslag

modulair

compact

afstandsbediening

hoogwaardige detectie technologie

Aantal verschillende gebruikerscodes

100

Programmeerbare telefoonnummers

8

Detectoren

16

Afstandsbediening

16

Extra codebediendelen
Logboek
Huisdierimmuniteit

tot max. 7
250
op aanvraag

Uitlezing ruimtetemperatuur

ja

Bedraad en draadloos

ja

Kalenderfuncties

8

Toegangscontrole

tot max. 8 kaartlezers

Opties
Toepassing

GSM module, audio module
woonhuizen / KZM
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Beveiliging, maar dan
stijlvol en kleurrijk

Welkom in de wereld van
innovatieve oplossingen
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Innovatie
Siemens investeert veel in haar mensen,
maar ook in onderzoek en ontwikkeling.
Dit levert een aanhoudende stroom
nieuwe inzichten, technologieën en
uitvindingen op, die ons in staat stelt de
betrouwbaarheid van onze producten en
systemen voortdurend te verbeteren. Zo
worden onze producten steeds veiliger en
onze systemen gemakkelijker te bedienen.

Betrouwbaarheid
Siemens bestaat al meer dan honderd
jaar; als u een betrouwbare partner met
een uitstekende reputatie zoekt, bent
u bij Siemens in goede handen. U kunt
uw systemen doorlopend uitbreiden
en verbeteren, over een periode van
meerdere jaren. Zodoende is uw
investering altijd op de toekomst
voorbereid.

De ontwikkelingen in de digitale
technologie openen een wereld aan
nieuwe mogelijkheden. Siemens loopt
op dit gebied voorop met de ontwikkeling
van nieuwe en grensverleggende
technologieën.

Veiligheid
Producten en systemen van Siemens
zorgen voor uw veiligheid. Vandaag,
morgen en nog vele jaren daarna.
Daarom vertrouwen talloze klanten over
de hele wereld terecht op Siemens.
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