
Switching on the future

Home Safety 4.0
Het innovatieve Smart Home domotica systeem 
met EnOcean technologie
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Veiligheid is een fundamentele menselijke behoefte en we geven er de voorkeur aan 
om ons gezellig, comfortabel en veilig te voelen binnen onze eigen vier muren. 
Slimme domotica systemen ondersteunen dit gevoel door het doeltreffend inzetten 
van intelligente sensoren en actoren.

Deze sensoren en actoren bieden een grote waaier van mogelijkheden, gaande van 
vensterbewaking tot een oplossing met een volledig netwerk van sensoren. De draad-
loze drukknoppen bieden reeds een eenvoudige oplossing door de mogelijke speciale 
doelstellingen zoals de centrale bedieningen. Naast bewegingssensoren bieden we 
een compleet assortiment aan waaronder water- en rookdetectoren en camera’s.

Een combinatie van verschillende toestellen uit het Home Safety assortiment is 
eveneens mogelijk. De Smart Home centrales MiniSafe en GFVS-Safe IV, met de 
stuur- en bewakingssoftware kunnen als domotica centrale gebruikt worden. 
De verbinding van de sensoren en actoren met een Smart home centrale maakt een 
overzicht en toegang tot de woning mogelijk. Berichten betreffende openstaande 
vensters of alarmmeldingen worden in realtime weergegeven - ook mobiel per app.

Ontspannen en veilig met de Home Safety 4.0



3Home Safety 4.0

Index

Veiligheidstoepassingen 
Eenvoudige bediening 4
Bewegingsdetectie, zowel binnen als buiten 6
Vensterbewaking 8
Alles in de gaten houden 10
Rookmelders redden levens 11
Vochtigheid- en waterdetectie 12
Meldingen weergeven in het gebouw 13
De reeks 14 - modulaire toestellen met bus RS485 voor een centrale draadloze installatie 14
Draadloze actoren voor een decentrale draadloze installatie 16
Het blauwe draadloze domoticasysteem 18

In vergelijking met andere alarmsystemen is een essentieel kenmerk van het 
alarmsysteem Home Safety 4.0 het meervoudig gebruik van de geïnstalleerde 
sensoren vermits deze verschillende functies toegewezen kunnen krijgen.  

Zo herkent bijvoorbeeld een venstercontact bij een geopend venster dat het 
verwarmingssysteem uitgeschakeld moet worden en bewaakt hij, na het 
activeren van de alarmfunctie, gelijktijdig de buitenzijde van het gebouw. 

Dit is net hetzelfde met de bewegingssensoren; die schakelen de verlichting 
aan bij bewegingsdetectie maar, na het activeren van de alarmfunctie, nemen 
ze de bewaking van het gebouw over.
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Bedieningselementen die speciale functies overnemen bieden comfort en 
veiligheid. Zoals bijvoorbeeld een "paniekdrukknop aan uw bed". Wanneer 
die ingedrukt wordt, schakelt de verlichting overal aan ofwel slechts een 
specifi eke groep van verlichtingspunten. 

Met een drukknop voor centrale bediening kan men alles "AAN" of alles "UIT" 
schakelen. Wanneer u de woning verlaat, drukt u op de drukknop "centraal 
UIT" om alle verlichtingspunten en eventuele verbruikers uit te schakelen.

Eenvoudige bediening

F2ZT65
Wireless 2-kanaals drukknop voor 

centrale sturing met toets batterijloos 
en draadloos, zuiver wit glanzend

F6T65B-Keypad
Drukknop met 6 kanalen keypad, 

lasergravure met batterij, 
zuiver wit glanzend

F4T65
4-voudige zenddrukknop met dubbele 

toets batterijloos en draadloos,
zuiver wit glanzend

FT55
Batterijloze en draadloze drukknop 

met 4 kanalen 55x55mm met dubbele 
toets, zuiver wit glanzend
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FZT55-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop met 2 kanalen,  
55x55mm, zuiver wit glanzend

EAN 4010312318768

FDT55B-wg Wireless draai- drukknop met batterij,
zuiver wit glanzend

EAN 4010312318256

FT55-wg 4-voudige batterijloze en draadloze zenddrukknop 55x55mm, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312305799

F4T65B-wg 4-voudige draadloze zenddrukknop met batterij, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312315972

F6T65B-
Keypad

6-voudige zenddrukknop met keypad lasergravure 
met batterij, zuiver wit glanzend

EAN 4010312319123

F4T65-wg 4-voudige batterijloze en draadloze zenddrukknop, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312315965

F6T55B-
Keypad

Draadloze drukknop met 6 kanalen, 55x55mm, met keypad 
lasergravure, met batterij, zuiver wit glanzend

EAN 4010312319116

De 6-voudige drukknop, voorzien van toetsen met 
gravures van cijfers en on/off, dient als codeklavier 
voor het activeren en deactiveren van het alarmsysteem.

Een numerieke code wordt ingevoerd met de cijfers van 
1 tot 6 en opgeslagen in een Smart Home centrale. 

De bedieningscentrale

FDT65B-wg Draadloze draai- drukknop, met batterij,
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317273

F2ZT65-wg Batterijloze en draadloze zenddrukknop met 2 kanalen, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312318751
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De modernste bewegings- en helderheidssensoren detecteren heel nauw-
keurig de beweging in en rond de woning. De sensoren reageren onmid-
dellijk en schakelen automatisch de ingeleerde verlichting- en dimactoren. 
Bovendien kan er een alarmmelding verstuurd worden zodra een indringer 
het pand betreedt.

Een bijzonder praktische functie in deze context is de aanwezigheids-
simulatie. Zelfs als er niemand thuis is, schakelt de verlichting automatisch 
in wanneer het donker wordt - dit suggereert voor de buitenwereld dat er 
iemand aanwezig is in de woning.

Bewegingsdetectie, 
zowel binnen als buiten

FBH65SB-wg
Draadloze bewegings- en 

helderheidssensor met zonnecel 
en batterij, zuiver wit glanzend

FBH65B-wg
Draadloze bewegings- en 

helderheidssensor 
met batterij, zuiver wit glanzend

FABH130/230V-rw
Draadloze bewegings- en helderheids-

sensor voor buitenopstelling 
voedingsspanning 230V, zuiver wit

FABH65S-wg
Draadloze bewegings- en 

helderheidssensor voor buitenopstelling, 
met zonnecel, zuiver wit glanzend
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FABH130/230V-rw Draadloze bewegings- en helderheidssensor voor 
buitenopstelling, voedingsspanning 230 V, zuiver wit

EAN 4010312317617

FBH55SB-wg Draadloze bewegings- en helderheidssensor met zonnecel 
en batterij, zuiver wit glanzend

EAN 4010312318355

FBHF65SB-wg Draadloze bewegings- en helderheidssensor met vlak 
kader met zonnecel en batterij, zuiver wit glanzend

EAN 4010312318591

FBH65S-wg Draadloze bewegings- en helderheidssensor met zonnecel, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312315781

FBH65SB-wg Draadloze bewegings- en helderheidssensor met zonnecel 
en batterij, zuiver wit glanzend

EAN 4010312317914

FB65B-wg Draadloze bewegingssensor met batterij, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317570

FBH65B-wg Draadloze bewegings- en helderheidssensor met batterij, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312315767

FAH65S-wg Draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling met 
zonnecel, zuiver wit glanzend

EAN 4010312315828

FABH65S-wg Draadloze bewegings- en helderheidssensor voor buitenop-
stelling met zonnecel, zuiver wit glanzend

EAN 4010312315798
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FFC65D/230V-wg Draadloze vensteraanduider met display, 
voedingsspanning 230 V, zuiver wit glanzend

EAN 4010312317877

FFG7B-rw Draadloze vensterhandgreep sensor met batterij, 
zuiver wit

EAN 4010312318638

FFTE-rw Draadloos schakelaartje met plunjer met energiegenerator, 
zuiver wit

EAN 4010312319024

FTKE-rw

FTKB-hg

Draadloos venster-deurcontact met energiegenerator, zuiver wit

Draadloos deur- en venstercontact met batterij en inbraak-
detectie, licht grijs

EAN 4010312315231

EAN 4010312318782

FTKB-rw Draadloos deur- en venstercontact met batterij, zuiver wit EAN 4010312316436
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Venstercontacten en sensoren voor vensterhandgrepen herkennen niet alleen dat het 
venster het frame niet raakt en dus niet gesloten is, maar ze controleren ook de positie 
van de handgreep. Op de vensteraanduider, of op de GFA4-app, kan men zien of alle 
vensters en deuren open zijn, of gesloten zijn, of gekanteld zijn. 

Als een venster niet correct wordt geopend, verschijnt er onmiddellijk een alarmmelding 
in het app overzicht en kan er een alarm in de woning geactiveerd worden.

Vensterbewaking

FFTE-rw
Draadloos schakelaartje met plunjer 

met energiegenerator, zuiver wit

FTKB-rw
Draadloos deur- en venster-

contact met batterij, 
zuiver wit

FFG7B-rw
Draadloze vensterhand-

greep sensor 
met batterij, zuiver wit

FTKB-hg
Draadloos deur- en venstercontact 

met batterij en inbraakdetectie, 
licht grijs

FFC65D/230V-wg
Draadloze vensteraanduider met 

display, zuiver wit glanzend
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Naast beweging heeft deze IP-camera, met een hoge resolutie en geïnte-
greerde bewegingssensor, alles nauwkeurig in de gaten. Er wordt een 
alarmmelding verstuurd indien onbevoegde personen de woning naderen. 

Via uw app hebt u direct toegang tot het camerabeeld en kan u, indien
nodig, de politie of een buur informeren.

Alles in de gaten houden

IP-Cam IP-camera met bewegingsdetectie, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319031

IP-Cam
IP-camera met bewegingsdetectie, 

zuiver wit glanzend
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Inmiddels is het in veel landen verplicht om in woonkamers en slaapkamers 
rookmelders te installeren (zie DIN EN 14676). Wanneer een detector een 
ophoping van rook detecteert, stuurt die een akoestisch alarm uit en deze 
melding wordt ook aangeduid via de app.

Naast het gebruik van rookdetectoren, is het ook een goed idee om de 
luchtkwaliteit te controleren. Voor de evaluatie van de luchtkwaliteit wordt 
een CO2 equivalent alsook het totaal volume van alle vluchtige organische 
verbindingen gemeten.

Rookmelders redden levens!

TF-LGTF Draadloze sensor voor luchtkwaliteit, temperatuur en vochtig-
heid, voedingsspanning 230V, zuiver wit glanzend 

EAN 4010312318560

TF-HMB Draadloze hittedetector met batterij, zuiver wit EAN 4010312318799

TF-RWB Draadloze rookdetector met zonnecel en batterij, zuiver wit EAN 4010312318362

FRW-ws Draadloze rookdetector met batterij, 
wit

EAN 4010312312308

TF-RWB
Wireless-rookdetector met zonnecel 

en batterij, zuiver wit
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Waterschade kan een ernstige impact hebben op het metselwerk en het 
ganse gebouw. Het is daarom des te belangrijker om waterlekken zo snel 
mogelijk te detecteren. Vooral in wasruimtes en kelders kan men maar 
beter watersensoren installeren. 

Vochtigheid- en waterdetectie

FWS60

FSM60B

Watersensor voor FSM60B, zuiver wit

Draadloze zendmodule met batterij, zuiver wit

EAN 4010312316108

EAN 4010312316092

FWS81 Draadloze watersensor met hygroscopische schijf en 
energiegenerator, wit

EAN 4010312316061

FAFT60 Draadloze vochtigheids- en temperatuurvoeler voor buiten-
opstelling 

EAN 4010312310120

FIFT65S-wg Draadloze vochtigheids- en temperatuursensor met zonnecel, 
zuiver wit  glanzend

EAN 4010312315835

FFT65B-wg Draadloze vochtigheids- en temperatuursensor met batterij, 
zuiver wit glanzend

EAN 4010312317587
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Waarschuwingsmeldingen en alarmen worden gemeld met behulp van 
visuele en akoestische signalen. Bij de signaalgever in de vorm van een 
tussenstekker knippert de aangesloten belasting terzelfder tijd als het 
akoestisch signaal in geval van een alarm. 

De vensteraanduider toont de openstaande vensters in de woning.

Meldingen weergeven in het gebouw

FFC65D/230V-wg Draadloze vensteraanduider met display, 
voedingsspanning 230 V, zuiver wit glanzend

EAN 4010312317877

TF-IUS55 Draadloze akoestische signaalgever voor binnenopstelling, 
half inbouw, voedingsspanning 230 V, zuiver wit glanzend

EAN 4010312318867

TF-IUS Draadloze akoestische signaalgever voor binnenopstelling, 
half inbouw, voedingsspanning 230 V, zuiver wit glanzend

EAN 4010312318850

TF100A-230V Draadloze tussenstekker signaalgever, zuiver wit EAN 4010312317143
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In een centrale installatie worden de actoren centraal in de verdeelkast geplaatst 
om van daaruit individuele functies aan te sturen. De communicatie tussen de 
draadloze sensoren en die actoren gebeurt met de EnOcean radiotelegrammen. 

De confi guratie van deze actoren voert men manueel uit via de desbetreffende 
draaischakelaars op de toestellen zelf ofwel met een PC met de software PCT14. 
Deze software biedt een omvangrijke waaier aan instelmogelijkheden en laat toe 
de toestellen snel in te leren.

De reeks 14 - modulaire toestellen met bus RS485 
voor een centrale draadloze installatie
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FSR14-2x RS485-bus actor impulsschakelaar-relais EAN 4010312313718

FSR14-4x RS485-bus actor impulsschakelaar-relais SR EAN 4010312313701

FEM65-wg Radio ontvangstmodule,
zuiver wit glanzend

EAN 4010312315934

FEM

FZK14

Radio ontvangstmodule

RS485-bus-actor, tijdrelais

EAN 4010312313848

EAN 4010312313817

FA200

FA250

Hoogvermogen antenne met 200 cm kabel

Antenne met 250 cm kabel, zwart

EAN 4010312303306

EAN 4010312300244

FMZ14 RS485-bus-actor multifunctie tijdrelais MZ EAN 4010312313787

FSB14 RS485-bus-schakelactor zonneweringen en rolluiken EAN 4010312313732

FAM14 Draadloze antennemodule EAN 4010312313695

FUD14 RS485-bus-actor universele dimmer EAN 4010312313749

FSM14-UC Draadloze 4-voudige zendmodule EAN 4010312316078
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Bij een decentrale installatie worden de actoren in inbouwdoosjes geplaatst 
om van daaruit de individuele functies aan te sturen. Het inleren gebeurt 
manueel via de desbetreffende draaischakelaars direct op het toestel.

De communicatie tussen de draadloze sensoren en die actoren gebeurt met 
de EnOcean radiotelegrammen. 

Dit is de ideale oplossing bij renovatie of uitbreiding van een bestaande 
installatie.

Draadloze actoren voor een decentrale 
draadloze installatie
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FZK61NP-230V Draadloze actor tijdrelais voor hotelkaartschakelaar EAN 4010312304273

FMZ61-230V Draadloze actor multifunctie tijdrelais EAN 4010312302293

FSB61NP-230V Draadloze actor groepenschakelaar EAN 4010312300213

FUD61NPN-230V Draadloze actor universele inbouwdimmer EAN 4010312300299

FMS61NP-230V Draadloze actor multifunctie impulsschakelaar EAN 4010312300268

FSSA-230V

TF100L-230V

Draadloze actor tussenstekker schakelactor, zuiver wit

Draadloze tussenstekker impulsschakelaar, 
zuiver wit 

EAN 4010312314562

EAN 4010312317013

FSR61NP-230V Draadloze actor impulsschakelaar/relais EAN 4010312300190

FSUD-230V

TF100D-230V

Draadloze actor tussenstekker universele dimmer, zuiver wit

Draadloze tussenstekker dimmer, zuiver wit

EAN 4010312314791

EAN 4010312317020
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GFVS-Safe IV
Smart Home centrale

GFA 4
Domotica app

GFVS-Touch IV
Smart Home centrale Touch-PC 

met GFVS 4.0

MiniSafe
Smart Home centrale
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De sensoren en actoren worden met elkaar verbonden door ze in te leren, zelfs 
zonder Smart Home centrale. Wenst men echter logische functies, visualisatie 
of voor het aansturen van de installatie met zijn Smartphone of tablet dan is een 
Smart Home centrale wel vereist.

De Smart Home centrale MiniSafe en zijn GFA4 app zijn de perfecte basisoplossing 
voor de visualisatie en sturing van uw woning. 

Indien u meer functionaliteiten en een meer performant systeem wenst, dan hebt 
u de keuze tussen de Smart Home centrale GFVS-Safe IV of de GFVS-Touch IV die 
werken met de GFVS 4.0 visualisatie- en sturingssoftware en de daarbij horende 
GFA4 app. 

De beveiligde verbinding met de mobiele toestellen wordt gegarandeerd door een 
end-to-end codering.

Wanneer u de app op uw tablet of Smartphone installeert, kan u, indien gewenst, 
vanop afstand toegang hebben tot de woning. Het speciale alarmdashboard in de 
GFA4 app toont op een overzichtelijke manier de bestaande veiligheidsvoorzieningen 
en informeert u met push-functies over binnenkomende alarmen en meldingen. 
Tevens zijn ook automatische meldingen van bijvoorbeeld veiligheidsdiensten of 
een buur mogelijk.

Het blauwe draadloze domotica-
systeem 

GFVS-
PowerSafeIV-rw

GFVS-TouchIV-sz

Smart Home centrale, zuiver wit

Smart Home centrale Touch-PC, 
zwart glanzend

EAN 4010312318294

EAN 4010312318812

GFVS-SafeIV-sz

GFVS-TouchIV-wg 

Smart Home centrale, zwart 

Smart Home centrale Touch-PC, 
wit glanzend 

EAN 4010312318805

EAN 4010312318829

GFVS-SafeIV-rw Smart Home centrale, zuiver wit EAN 4010312318287

MiniSafe Smart Home centrale, zuiver wit EAN 4010312319079



Begin met een basisuitrusting voor licht, zonneweringen of verwarming en breid deze 
uit indien nodig. U voegt er een visualisatie aan toe en zo breidt u de installatie uit van 
individuele functies tot een geïntegreerd domoticasysteem. 

Verhoog uw wooncomfort en verlaag uw energiekosten in vergelijking met een 
conventionele installatie. 
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Vraag meer info aan uw elektro installateur.
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Serelec n.v.:
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