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AnB-Rimex alarmsystemen
Al meer dan 25 jaar een begrip in huizen en
bedrijven. Het kiezen van de juiste beveiliging
voor uw woning of bedrijf doet u niet zomaar,
er zijn immers heel wat aanbieders op de markt
met verschillende systemen.
Met AnB-Rimex haalt u een gecertificeerde en
betrouwbare partner met jarenlange ervaring in
huis van 100% Belgische bodem.

Uw alarmsysteem gaat mee met de tijd.

Videobewaking

Het AnB-Rimex Bibus gamma wordt reeds jarenlang geïnstalleerd en op maat
gebouwd door onze erkende installateurs. Naast de klassieke installatie
met een centrale en bewegingsdetector is het nu ook mogelijk om uw
centrale rechtstreeks aan te sluiten op het domoticanetwerk, videobewaking en/of een internet gateway via de Home Anywhere technologie.

Hou een oogje in het zeil, ook
wanneer u niet thuis bent. Met ons
uitgebreid gamma aan camera’s
en opnamesystemen bent u steeds
verzekerd van een totaal bewakingspakket.

Buiten camera

branddetectie
Het Bibus kan voorzien worden van
branddetectoren. Bij het waarnemen
van brand door rookontwikkeling of
temperatuursstijging in uw woning
wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld en kan gepaste actie ondernomen worden.

Controle paneel

Detector

Binnen sirene

Buiten sirene
Rookmelder

Home AnyWhere
Er is vanaf nu altijd iemand in uw huis...
Met Home AnyWhere van AnB-Rimex beschikt u over een totaalpakket aan
applicaties waarmee u uw alarmsysteem, videobeelden en domotica (verlichting,
stopcontacten, …) volledig kan bedienen alsof u zelf thuis bent.

Hoe werkt het?
Via uw smartphone, tablet of computer
wordt er verbinding gemaakt met de
AnB-server*, al uw persoonlijke instellingen worden hier veilig bewaard, u
hoeft deze dus maar 1 keer in te voe-

ren en maakt het eenvoudig om Home
Anywhere op alle apparaten op maat
te installeren. Vervolgens komt er een
rechtstreekse verbinding tot stand met
alle apparatuur in uw huis.

(*) Het is ook mogelijk om te werken in Offline modus, een verbinding met AnB server is niet vereist.
Een totaalpakket op uw maat gebouwd

Het Home Anywhere systeem is
volledig compatibel met alle BIBUS
producten en wordt in samenspraak
met uw installateur volledig op uw
maat afgesteld. Indien u beschikt
over plannen van uw woning, kan u
deze integreren in de applicatie en uw
huis op interactieve wijze bedienen.

DE BEDIENING
VAN UW WONING
BINNEN HANDBEREIK

Beschikbaar op al uw apparaten
U bent met Home Anywhere niet gebonden aan een specifiek platform*, u hoeft
evenmin nieuwe apparatuur aan te schaffen. Het is compatibel met alle moderne
apparaten (computer, smartphone, tablet).
*niet beschikbaar op Windows mobile & BlackBerry phone

AnB-Rimex NV, al meer dan 25 jaar
absolute topkwaliteit van
Belgische bodem

AnB-Rimex ontwikkelt sinds talrijke jaren geïntegreerde oplossingen op het vlak van inbraak beveiliging, domotica, communicatie, videosystemen en toegangscontrole. Al onze
producten worden steeds compatibel doorheen de tijd opgebouwd. Dit laat installateurs toe om producten en diensten aan
te bieden die aan de huidige behoeften van de markt beantwoorden. Uw aankoop zal steeds met de tijd kunnen mee evolueren.
Als fabrikant legt AnB-Rimex de nadruk op de kwaliteit van de
productie in onze vestiging te Herstal.

Internationale erkenning
Onze betrouwbare systemen zijn tegenwoordig ook aanwezig
in Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland,
Polen, Wit-Rusland, Rusland, China, Kazakhstan…
De trouw van dit internationale cliënteel bewijst de capaciteit
van AnB-Rimex om aan de specifieke vragen van onze partners in een moderne wereld te voldoen.

AnB-Rimex beschikt over een ruim netwerk van erkende installateurs.
UW INSTALLATEUR

