
INTEGRA
De meest geavanceerde alarmcentrale voor 

grote residentiële en commerciële toepassingen



Stel je beveiligingssysteem op maat samen.

INTEGRA 
Slim beveiligingssysteem, 
makkelijk te beheren en 
eenvoudig uit te breiden

Je wil je woning, winkel of bedrijfspand 
optimaal beschermen. Slim. Maar hoe hou 
je alle ruimtes tegelijk in de gaten? Maak je 
geen zorgen, dat doet INTEGRA wel voor jou. 

De hightech INTEGRA-centrale is het 
hart van je systeem en het brein achter je 
beveiliging. Het slimme toestel verbindt 
alle randapparatuur (detectoren, sirenes en 
bedieneenheden), analyseert de dreiging  
en slaat alarm bij gevaar. 

De INTEGRA-centrale beheert je beveiliging 
vanuit één centraal punt, waardoor je op 
elk moment het overzicht blijft bewaren. 
Bovendien kun je met INTEGRA je beveiliging 
flexibel uitbouwen.
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Bedieneenheden 
 (klavieren

& touchscreens)

INTEGRA , een alarmcentrale op maat
Een kantoorgebouw, residentiële villa 
of knap winkelpand… met INTEGRA 

beschik je over een alarmcentrale 
op maat van je noden. 

INTEGRA , groeit met je mee
Flexibel en uitbreidbaar in functie 

van je veranderende noden, bv. extra 
detectietoestellen, klavieren, afstands-

bedieningen of toegangscontrole.

INTEGRA, eenvoudig in gebruik 
Ervaar de gebruiksvriendelijkheid: goed 

leesbare berichten, bewegwijzering met 
duidelijke pictogrammen, handzenders in de 

vorm van sleutelhangers of badgelezers en 
proximity-kaarten.

INTEGRA, je hebt altijd en overal controle
Thuis, onderweg of op vakantie… waar je 
ook bent. Je kunt je centrale bedienen en 
controleren via het internet, met je tablet 
of smartphone.
 
INTEGRA, een hybride centrale  
Bekabeld of draadloos, het kan allemaal. Dankzij 
ABAX, onze draadloze communicatiemodule, 
hoef je geen kabels te leggen. Ideaal voor de 
beveiliging van reeds bestaande gebouwen.

INTEGRA, meer dan beveiligingsoplossing  
INTEGRA sluit naadloos aan op je 
domoticasysteem. Zo bedien je ook je 
verlichting, verwarming  of airco met je 
INTEGRA-centrale. Gemakkelijk én 
energiebesparend.

Beheer lokaal 
of vanop afstand
door gebruiker 
en installateur

Domotica

Toegangs-
controle

Inbraak-, brand-, 
overstromings- en 

CO-detectoren

1 systeem, oneindig veel mogelijkheden

Sirenes

Maximale capaciteit INTEGRA-centrale
Tot 256 zones om detectoren aan te sluiten

Tot 40 bedieneenheden
Tot 248 gebruikers

Tot 32 verschillende partities/zones te definiëren

Laat je beveiliging in handen van betrouwbare merken

Snelle en correcte informatieoverdracht

De informatieoverdracht naar een meldkamer is één van de 
sleutelfuncties van een beveiligingssysteem. Dat gebeurt via de 

ingebouwde doormelder. INTEGRA kan voorzien worden van een PSTN-, 
GSM-, GPRS-, SMS- of TC/IP-module. Zo kun je via een lokaal netwerk, 

een GSM-netwerk of via het internet communiceren met je systeem. Met 
een vocale kaart kunnen via INTEGRA ook gesproken boodschappen 

overgebracht worden naar eender welk telefoontoestel.

het hart van je
alarmsysteem

 

Waarom voor I N T E G R A  kiezen? 

INTEGRA zorgt voor 
een overzichtelijk beheer:

je kunt zelf bepaalde functies 
beheren en instellen. 

Ook je installateur kan  
– op jouw vraag en vanop 
afstand – je alarmsysteem 
configureren en beheren. 

De hightech INTEGRA-centrale is het hart van je systeem en 
het brein achter je beveiliging. Het slimme toestel verbindt 

alle randapparatuur (detectoren, sirenes en bedieneenheden), 
analyseert de dreiging en slaat alarm bij gevaar.

Eén modulair alarmsysteem, 
oneindig veel mogelijkheden
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Je INTEGRA gaat overal met je mee 
Dankzij diverse apps gebruik je je GSM, 

smartphone of tablet als INTEGRA-bedieneenheid. 

Ook op verplaatsing! Zo kun je altijd en overal je 

alarmcentrale checken en in- of uitschakelen.

 
Ervaar het uitzonderlijke gebruiksgemak van 
INTEGRA. Een klavier met toetsen of touchscreen, 
je INTEGRA-centrale is compatibel met een brede 
waaier aan bedieneenheden. Je hebt het zo in de 
vingers!

Alles wat een inbreker afschrikt, vermindert de 
kans op inbraak. Een goed afgestelde sirene is 
dan ook een must. De buren worden verwittigd 
en inbrekers slaan op de vlucht. 

Betrouwbare en 
stijlvolle sirenes

Alles wijst zichzelf uit
De teksten en menu’s van de bedieneenheden 

zijn goed leesbaar en in een begrijpelijke taal. 

Zelfs als je nog nooit een beveiligingssysteem 

gebruikt hebt, wijst alles zichzelf uit.

 

Intuïtieve bediening 
Met handige icoontjes kun je je systeem beheren, 

instellingen laten verschijnen en complexe acties 

activeren. Kies voor elke functie een icoon. 

Op je bedieneenheid met aanraakscherm kun je 

zelfs de beelden van je videobewaking bekijken.     

Elke bedieneenheid 
is verkrijgbaar in 

verschillende kleuren

Buitensirenes
Je kunt verschillende types sirenes 

aansluiten op de INTEGRA-centrale. 

Zowel de sirenes van INTELLISOUND 

als de designversie DOGE bieden een 

ruim gamma aan mogelijkheden, 

aangepast aan de stijl van je gebouw. 

Welk systeem je ook kiest, van één 

ding ben je zeker: ze laten van zich 

horen als het nodig is!

 

 
Binnensirenes 
Ook wanneer ongenode gasten toch 

je gebouw binnen geraken, heeft 

een sirene haar nut. Het helse lawaai 

zorgt ervoor dat inbrekers alsnog op 

de vlucht slaan én dat je verwittigd 

wordt. Zowel de MINI DOGE – 

verkrijgbaar in diverse kleuren – als 

het SPW-gamma bieden je een 

feilloze oplossing. Zo kun je op 

beide oren slapen, figuurlijk dan.

Intellisound

Doge

Mini Doge

MIni Doge

Eenvoudige 
bediening

Alles onder 
controle, 
ook als je er 
niet bent

Touchscreen

Touchklavier

Doge

SPW

INTEGRA een high-end centrale op maat

Proximity-kaart of badgelezer

Klevier met toetsen
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Branddetectie
Veilige en betrouwbare rookmelders zijn 

een must en in bepaalde gevallen zelfs 

wettelijk verplicht. 

Overstromings- en CO-detectie
Voorkom dat water onherstelbare schade 

aanricht tijdens je afwezigheid. 

CO is geurloos maar levensgevaarlijk. 

CO-detectoren waken over jouw 

gezondheid en die van je naasten.

Bewegingsdetectoren
Professional Serie 

Klassieke bewegingsdetectoren reageren 

op signalen van één of twee sensoren. 

De Professional Serie-detectoren van 

Bosch baseren zich op gegevens van 

maar liefst 5 sensoren. Zo ‘nemen’ 

deze intelligente sensoren slimme 

alarmbeslissingen.

Blue Line Gen 2 

Deze compacte detectoren met 

neutrale kleur gaan perfect op in hun 

omgeving. Bovenop de uitstekende 

detectieprestaties kun je bovendien 

rekenen op een performante 

bescherming tegen ongewenste 

alarmen. Een speciaal model met 

ongevoeligheid voor dieren, vermijdt 

ongewenst alarm door (huis)dieren.

Professional Serie-detectoren 
van Bosch baseren zich op 

maar liefst 5 sensoren

Bewegingsdetectoren 
Blue Line Gen 2 Actieve infrarooddetector Externe detector

Opbouw-branddetector Inbouw-branddetector

Inbraak-
detectie

Omtrek-
beveiliging

Nog voor een inbreker 
kan toeslaan, is hij ‘gezien’.

Brand-, overstromings- en CO-detectie

Buitendetectoren
Beveilig de toegangen van je gebouw 

(ramen en deuren) met openings-, 

schok- of glasbreukdetectoren. De actieve 

infraroodbarrières vormen binnen 

én buiten een onzichtbare 'omheining'. 

Zodra een ongewenste gast gedetecteerd 

wordt, treedt een alarm in werking.

INTEGRA een high-end centrale op maat

Overstromingsdetector CO-detector

BlueShield is een innovatief 
totaalbeveiligingssysteem dat detectie en 
intelligente camerabewaking combineert 
aan de buitenkant van je woning. 

Dankzij het onzichtbare beschermingsschild rond je gebouw, 

worden potentiële indringers opgemerkt – en afgeschrikt – nog 

voor ze een poging tot inbraak kunnen ondernemen. BlueShield 

is een unieke uitbreiding van je inbraakdetectiesysteem binnen 

in het gebouw met een extra beveiligingsperimeter buiten, 

rond het gebouw.

•  360° controle aan de buitenkant van je gebouw

•  ’Schild’ = optimale bescherming   

•  Voorkom elke vorm van schade

•  Bediening via mobiele applicatie

•  Betrouwbare, Belgische kwaliteit

BlueShield 
De 360° beveiliging 
van je gebouw.
Uniek op de markt!

Bij inbraak telt elke seconde. 
Snel en accuraat detecteren 
is de boodschap! 

Het gevaar komt niet alleen van inbrekers. 
Ook natuurelementen kunnen ongenadig 
toeslaan. Neem je voorzorgen!
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Bepaal zelf wie binnenkomt
Stel zelf in wie welke deuren kan openen 

en sluiten. Codeklavieren, badgelezers 

of biometrische lezers garanderen een 

performante toegangscontrole. Zodat je 

ook achteraf kunt zien wie op welk 

moment welke ruimte betreden heeft.

Domotica-compatibel, 
dat is slim gezien!
Wist je dat je ook je domoticasysteem kunt 

aansluiten op de INTEGRA-centrale? Zo vermijd 

je dat je verschillende systemen naast elkaar 

moet gebruiken. 

Vingerafdruklezer

Badgelezer Proximity-lezer

Toegangs- 
controle

Aansluiting 
op domotica

INTEGRA, één modulair alarmsysteem, 
oneindig veel mogelijkheden...

Vragen?
Je installateur 
beantwoordt ze 
graag. En hij stelt 
samen met jou een 
beveiligingsplan op 
maat op.    

INTEGRA is de meest geavanceerde alarmcentrale om grote 
residentiële en commerciële gebouwen te beveiligen. Een slim, 
toestel met alle denkbare opties om je beveiliging flexibel en 
optimaal uit te bouwen in functie van je verwachtingen. INTEGRA 
is betrouwbaar in beveiliging en vriendelijk in gebruik, ter plekke of 
onderweg – waar je ook bent, je hebt altijd volledige controle over 
je beveiligingssysteem. Dat stelt je gerust, toch? 

INTEGRA een high-end centrale op maat

Bepaal zelf wie toegang 
krijgt tot je gebouw 
of bepaalde ruimtes.

Bundel comfort 
én veiligheid op 
één systeem.
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Stel je 
beveiligingsplan
op maat samen

Niet elk gebouw en/of terrein heeft nood aan dezelfde 
randapparatuur en detectiemogelijkheden. Beveiliging 
is maatwerk. En dus kies je zélf met welke opties je je 
INTEGRA-alarmcentrale uitbreidt. Een voorbeeld…

Het hart van 
het systeem

 INTEGRA-centrale 
De INTEGRA-printplaat is het hart van het 
systeem. Geïntegreerd in een robuuste metalen 
kast en voorzien van noodstroom, stuurt ze de 
alarminstallatie en bijhorende randapparaten aan.

Beheer & 
bediening 

 Bedieneenheid
De bedieneenheden (met klavier of touchscreen) 
zorgen voor het dagelijks beheer van je 
systeem en de randapparatuur. Sommige 
bedieneenheden en proximity-lezers kunnen  
ook het openen van deuren regelen. 
Met een partitieklavier kan je een aparte zone 
beveiligen voor klanten of werknemers.

Inbraakbeveiling
 Binnensirene

Een krachtige sirene brengt potentiële inbrekers 
in de war, waardoor ze snel het gebouw verlaten.

 Buitensirene
De buitensirene is nog krachtiger, mét 
flitslicht om de aandacht te trekken. Uiterst 
goed beschermd tegen sabotagepogingen. 

 Magneetcontact 
Signaleert de opening van een deur of een 
raam. Sterke aluminium varianten zijn bijzonder 
geschikt voor de bescherming van een rolluik of 
poort in een garage of opslagplaats.

 Ingebouwd magneetcontact 
Een alternatief onderdeel van de 
perimeterbeveiliging, dit magneetcontact is 
volledig onzichtbaar.

 Glasbreukdetector
Identificeert het typische geluid van een ruit  
die ingeslagen wordt.

 Actieve infrarooddetector 
Zodra de infraroodstralen doorkruist worden, 
treedt een alarm in werking. Beveiligt deuren, 
ramen, koepels of dakterrassen.

 Volumetrische detector 
Een detector die enkel mag reageren bij 
écht gevaar. Modelkeuze, technologie en 
installatiekwaliteit zijn uiterst belangrijk voor  
een goede werking van de installatie.

 Buitendetector
Creëert een soort buitengordijn. Triggert een 
alarm zodra iemand passeert.

Brand, CO en 
overstroming

 Branddetector
Snel reageren in geval van brand redt levens, 
zeker ’s nachts. Gebruik een optische detector op 
elke verdieping, in gangen en trappengangen, 
maar ook in huis- en slaapkamers. De thermische 
detector wordt aanbevolen in keukens, 
stookruimtes en garages.

 Overstromingsdetector
Een lek in een waterleiding of de vergetelheid 
van een lopende kraan kunnen grote schade 
veroorzaken. Deze detector is bijzonder nuttig in 
een washok en bij waterreservoirs.

 CO-detector 
Koolstofmonoxide (CO) is een dodelijk gas dat 
alleen waargenomen kan worden door een 
geschikte detector. De CO-detector wordt in 
ruimtes met een verbrandingselement geplaatst 
(verwarmingstoestellen, waterverwarmers, open 
vuur …)

Toegangsbeheer
 Toegangscontrole

Bepaal zelf wie je gebouw of bepaalde 
ruimtes mag betreden en wie niet.

Aansluiten 
op domotica

 Domotica
Ook de aansturing van je verlichting, 
verwarming, stores, ventilatie kan volledig 
geïntegreerd worden in je INTEGRA-centrale.

Heb je nog vragen 
of verwachtingen?
Spreek erover met je installateur en  
vraag een beveiligingsplan op maat.
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Overige

Draadloze randapparatuur 

Bidirectionele 
afstandsbediening

Deur- en vensteropening, schok, glasbreuk, heroriëntatie, temperatuurOverstroming

Binnensirene

BrandVolumetrisch

Buitensirene
Randapparatuur 

controller 230 VAC

Schok Overstroming CO Brand (inbouw) Brand (opbouw)Actieve infrarood

DogeIntellisound BadgeMini Doge SPW Kaart

Buitensirenes Binnensirenes Proximity

Vingerafdruklezer
Volumetrische
detector 360° SilverPro SerieBlue Line Buitendetectoren

Biometrisch 
klavier

Volumetrische detectoren

Zonder proximity-lezerMet proximity-lezer Aluminium Opbouw Inbouw

Partitieklavieren Magneetcontacten

Randapparatuur compatibel met INTEGRA

TFT-scherm 7" Sensoric & LCDTFT-scherm 4.3" Met proximity-lezer

Klavieren met toetsen en LCD-schermTouch-klavieren

Draadloos wordt zorgeloos
Het is niet altijd mogelijk om overal kabels te voorzien. Maar maak je
geen zorgen! Want je kunt je INTEGRA-centrale altijd uitbreiden met een 
draadloze ABAX-alarmmodule. Een flexibel én veilig systeem dankzij digitale 
encryptie en bidirectionele communicatietechnologieën.

Speciale detectoren

Detectoren

Heb je nog vragen over alle
compatibele randapparatuur?
Spreek erover met je installateur en  
vraag een beveiligingsplan op maat.

Bedieneenheden
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Vertrouw op Belgische 
kwaliteit met het exclusief 
gamma elektronisch 
beveiligingsmateriaal voor 
zowel professionals als 
particulieren. Opmerkelijk 
design en topkwaliteit tegen  
een voordelige prijs.

Vertrouw je veiligheid toe 
aan deze premium merken.
100% compatibel met INTEGRA.

Al meer dan 20 jaar één van 
de onbetwiste leiders in 
inbraakdetectiesystemen. 
De INTEGRA is binnen het 
uitgebreide productgamma 
de krachtigste en meest 
geavanceerde oplossing.

Leverancier van complete, 
hoogwaardige beveiligings- en 
communicatieproducten. De 
investeringen in O&O werden 
al regelmatig bekroond met 
internationale prijzen.


