


Sinds mensenheugenis gaggelen, gakken, kwekken, snateren en sissen waakzame ganzen 
op de erven. De gans is hét beveiligingssysteem avant la lettre. Ze inspireerden ons voor onze naam 

en onze missie om kwalitatieve (draadloze) alarmsystemen aan te bieden.
 

GOOZZ alarmsystemen is ontstaan uit de samenwerking tussen zaakvoerders 
Matthias Vermeersch en Jurgen Breemersch. Beiden zijn door de FOD Binnenlandse Zaken 

erkend als beveiligingsspecialist. Met meer dan 17 jaar ervaring in alarminstallaties weten we als 
geen ander uw woning op de meest optimale manier te beveiligen tegen brand en inbraak.  

We hebben inzicht in wat de markt van vandaag te bieden heeft en zijn alert 
voor alles wat hierin beweegt. Daar gaan we mee aan de slag.

 
De klant willen we dicht bij ons. Bij GOOZZ mag u dus een gepersonaliseerde totaalbeveiliging 
van uw woning verwachten. Vakkundig advies, flexibiliteit, klantgerichte service en kwalitatieve 
producten staan bij GOOZZ steeds bovenaan. En… GOOZZ werkt met eigen alarminstallateurs.  

Onze installateurs werken op maat en geven een persoonlijke touch in uw beveiliging.  
Door ons producttechnisch inzicht en ervaring weten we ten gronde waarom het ene alarmsysteem 

beter is dan het andere. Zo bieden we degelijke, betrouwbare ‘allround’ kwaliteit  
en dit tegen doorzichtige prijzen. Wij geven advies, u vult het in.

 
Als klant bij GOOZZ bent u volledig vrij en hangt u aan geen verplichtingen vast.  

U bent baas en eigenaar van uw aangekocht GOOZZ alarmsysteem. 
Transparantie en eerlijkheid zijn bij ons vaste bedrijfswaarden.

 
Onze oplossingen groeien mee met uw wensen. Uw gezin evolueert? GOOZZ evolueert mee.  

De alarminstallatie van GOOZZ kunt u gemakkelijk uitbreiden.  
Wenst u op termijn bijvoorbeeld domotica, ouderenzorg,… te implementeren? Het kan.

 
Om de klant nog wat dichter te brengen, voorziet GOOZZ ook een GOOZZ app. Deze app kan je gratis 

downloaden. Hierbij kunt u het alarm regelen of raadplegen waar en wanneer u maar wilt. 
Of gebruik de onlineversie MY GOOZZ.

 
Wilt u een perfecte alarminstallatie tegen aantrekkelijke prijzen en naar uw wensen?

Let’s GOOZZ than!

www.goozz.be

GOOZZ M-serie

MY GOOZZ & GOOZZ APP

GOOZZ O-serie

GOOZZ infrarood detector

GOOZZ huisdiervriendelijke infrarood detector

GOOZZ dubbele technologie detector

GOOZZ huisdiervriendelijke dubbele technologie detector

GOOZZ infrarood plafonddetector

GOOZZ buitenddetector met dubbele lenzen

GOOZZ fotodetector

GOOZZ huisdiervriendelijke fotodetector

GOOZZ fotodetector buitenshuis

GOOZZ raam- en deurcontact

GOOZZ IP-camera

GOOZZ IP-camera buiten

GOOZZ bi-directioneel codeklavier (met tags)

GOOZZ afstandsbediening/sleutelhanger

GOOZZ rookdetector

GOOZZ thermische detector

GOOZZ CO2 detector

GOOZZ waterlekdetector

GOOZZ binnensirene 104dB

GOOZZ binnensirene/router 95dB

GOOZZ buitensirene

GOOZZ buitensirene met spraaktechnologie

GOOZZ universele zender

GOOZZ noodarmband

GOOZZ paniekknop

GOOZZ temperatuur sensor

GOOZZ slim stopcontact

GOOZZ slimme relais

GOOZZ audio module DECT

GOOZZ domotica componenten
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Door de constant evoluerende technologieën zijn foto, situaties, ... niet bindend in deze handleiding. De folder en de inhoud van de folder 
mag enkel gebruikt worden na expliciete goedkeuring van GOOZZ bvba. De folder, inhoud en foto’s zijn eigendom van GOOZZ bvba.erk. beveiligingsond. 20170001
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M-serie centrale
GOOZZ

De GOOZZ M-serie centrales 
vormen een uitstekende veligheids- en domoticasysteem. Dankzij de geavanceerde functies van de GOOZZ M-serie 
bestuurt u uitgebreid uw woning. Dit gamma werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van de 
residentiële markt.

Met de M-serie serie kan u toegang hebben tot my GOOZZ (online webpagina van de klant) en GOOZZ app 
(applicatie). Dit platform biedt een uitgebreide keuze aan diensten om uw systeem te bewaken en te sturen via 
uw iPhone of Android smartphone. Hierdoor heeft u alles voor de bediening binnen handbereik: controle van het 
veiligheidssysteem, overdracht van de alarmen, besturing van de domotica-functies, energiebeheer, bekijken van 
video’s… U kunt bijvoorbeeld directe berichten ontvangen, domotica-functies aansturen om uw huishoudtoestellen 
te controleren of zelfs op ieder moment foto’s nemen van je woning.

De serie omvat GOOZZ M-serie MV1 en GOOZZ M-serie MV8 met verschillende transmissiemethodes:

 GOOZZ M-serie MV1: 
draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie.

 GOOZZ M-serie MV8: 
draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie met GSM / GPRS back-up.

Hou uw woning in het oog

Vermits de M-serie compatibel is met foto- en 
cameradetectoren om beelden te maken, is het mogelijk 
om van op afstand live beelden te bekijken. Bovendien 
werkt de M-serie ook met IP camera’s. Hierdoor kunt u 
op elk gewenst moment de high defi nition videobeelden 
bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt 
u onmiddellijk reageren als er zich een ongewone situatie 
voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning 
en de personen die u dierbaar zijn.

GOOZZ 
M-serie centrale

M-serie centrale
GOOZZ
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Vermits de M-serie compatibel is met foto- en cameradetectoren om beelden te maken, is het mogelijk om van op 
afstand live beelden te bekijken. Bovendien werkt de M-serie ook met IP camera’s. Hierdoor kunt u op elk gewenst 
moment de high defi nition videobeelden bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt u onmiddellijk 
reageren als er zich een ongewone situatie voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning en de 
personen die u dierbaar zijn.

Eigenschappen:

-  1 groep en 40 zones
-  Dubbele frequentie: RF en DP
-  Alarmtransmisse: CID en SIA
-  Beeldtransmissie: e-mail, FTP, HTTP
-  Compatibel met beelddetectoren en IP camera’s
- Sabotagebeveiliging
-  Scenario-beheer
-  Goozz app en my Goozz beschikbaar
-  Ingebouwde sirene: 95 db op 1 m
-  Norm: EN50131 gekeurd

GOOZZ M-serie MV1: 
 - draadloze IP centrale met standaard IP,
  RF en DP transmissie
 - Productcode: ALCENM-MV1
GOOZZ M-serie MV8: 
 - draadloze IP centrale met standaard IP,
  RF, DP en GSM / GPRS back- up transmissie

- Productcode: ALCENM-MV8

Specifi caties:

-  Voeding: 12 V DC 1 A
-  Batterij: 1100 mAh Ni-mH – herlaadbaar
-  Noodautonomie: 16 uur
-  Frequentie: Beveiligde 868 MHz Narrow FM en DP
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C

GOOZZ 
M-serie centrale

my GOOZZ - webpagina

MV1 / MV8
GOOZZ M-serie centrale

Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent.

My GOOZZ is uw persoonlijke online webpagina (beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans) die je kan 
bereiken via de GOOZZ website. De GOOZZ app is gratis te verkrijgen via de Apple store en de Google play store, 
de links kan je ook vinden op de GOOZZ website. 

Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent. Beide diensten zorgen ervoor dat je continu verwittigd 
word van verdachte gebeurtenissen. Uw woning bewaken door foto’s te nemen. Uw installatie aansturen. 
Scenario’s plannen en programmeren. Historieken raadplegen,… Een schat aan functionaliteiten. 
Perfect uitbreidbaar, aanpasbaar.

My GOOZZ & de GOOZZ app zijn onmisbare tools ten dienste van uw goed gevoel.

5

MY GOOZZ & GOOZZ APP



76

O-serie centrale
GOOZZ

De O-serie serie vormt een beveiligde brug voor uw woning. 
Dit innovatieve product op de markt van de alarmsystemen is een intelligente oplossing om de veiligheid en het 
comfort van uw woning te verbeteren. Het herbergt zowel een alarm als domotica-toepassingen in één enkele 
behuizing.

Met de O-serie heeft u toegang tot my Goozz en de Goozz App. Dit platform biedt een uitgebreide keuze aan 
diensten om uw systeem te bewaken en te sturen via uw iPhone of Android smartphone en pc. Hierdoor heeft 
u alles voor de bediening binnen handbereik: controle van het veiligheidssysteem, overdracht van de alarmen, 
besturing van de domotica-functies, energiebeheer, bekijken van video’s… U kunt bijvoorbeeld directe berichten 
ontvangen, domotica-functies aansturen om uw huishoudtoestellen te controleren of zelfs op ieder moment foto’s 
nemen van uw woning.

De O-serie centrale is niet enkel een hoogtechnologische inbraakcentrale die domoticasystemen ondersteunt, 
maar kan ook gebruikt worden als ouderenzorgsysteem. Bij het inpluggen van de M2 module kan er 
spraaktechnologie tot stand komen. In geval van een noodsituatie maakt de centrale een gespreksverbinding 
tussen de persoon in nood en de familie, verzorgers, dokters, ... In geval van een noodalarm kan de contactpersoon 
verifi ëren of het om een echt of vals alarm gaat. Via camera, fotobeelden of spraak. Ter plaatse gaan om elke 
situatie te controleren is dus niet meer nodig.

Het O-serie biedt tal van producten aangepast aan uw noden:

 GOOZZ O-serie centrale: 
Draadloze IP centrale met standaard IP, RF en DP transmissie.  Deze centrale kan uitgebreid worden met plug-in 
module M1 en M2.  Op deze manier kan extra transmissie bijgevoegd worden.

 GOOZZ O-serie-M1 module: 
Module voor back-up transmissie met GSM/GPRS

 GOOZZ O-serie-M2 module: 
Module voor back-up transmissie met GSM/GPRS 
en DECT technologie (voor spraaktechnologie bij ouderenzorg, …)

Hou uw woning in het oog

Vermits de O-serie compatibel is met foto- en 
cameradetectoren om beelden te maken, is het mogelijk 
om van op afstand live beelden te bekijken. Bovendien 
werkt de O-serie ook met IP camera’s. Hierdoor kunt u 
op elk gewenst moment de high defi nition videobeelden 
bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt 
u onmiddellijk reageren als er zich een ongewone situatie 
voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning 
en de personen die u dierbaar zijn.

GOOZZ 
O-serie centrale

O-serie centrale
GOOZZ
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Vermits de O-serie compatibel is met foto- en cameradetectoren om beelden te maken, is het mogelijk om van op 
afstand live beelden te bekijken. Bovendien werkt de O-serie ook met IP camera’s. Hierdoor kunt u op elk gewenst 
moment de high defi nition videobeelden bekijken of opnemen. Dankzij deze directe toegang kunt u onmiddellijk 
reageren als er zich een ongewone situatie voordoet: een zekerheid voor de veiligheid van uw woning en de 
personen die u dierbaar zijn. 

Eigenschappen:

-  2 groepen en 80 zones per groep
-  Dubbele frequentie: RF en DP
-  Alarmtransmisse: CID en SIA
-  Beeldtransmissie: e-mail, FTP, HTTP
-  Compatibel met fotodetectoren en IP camera’s
- Sabotagebeveiliging
-  Scenario-beheer
-  Goozz app en my Goozz beschikbaar
-  Ingebouwde sirene: 95 db op 1 m

GOOZZ O-serie centrale: 
- Draadloze IP centrale met standaard IP,

  RF en DP transmissie 
 - Productcode: ALCENO
GOOZZ O-serie M1 module: 

- Module met GSM/GPRS transmissie 
- Productcode: ALCENO-M1

GOOZZ O-serie M2 module: 
- Module met GSM/GPRS en DECT transmissie 
- Productcode: ALCENO-M2

Specifi caties:

-  Voeding: 12 V DC 2 A
-  Batterij: 1600 mAh Ni-mH – herlaadbaar
-  Noodautonomie: 16 uur
-  Frequentie: Frequentie: Beveiligde 868 MHz Narrow 

FM en DP
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Norm: EN50131 gekeurd

GOOZZ 
O-serie centrale

M1 module / M2 module 
GOOZZ O-serie centrale

9
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Infrarood detector
GOOZZ

GOOZZ infrarood detector is een nieuwe generatie infrarood bewegingsdetectoren die uit het GOOZZ infrarood 
detector gamma worden aangestuurd door een microprocessor die een prima detectiekwaliteit garandeert. Zijn 
geavanceerde algoritmes voor de numerieke verwerking van de signalen (AASP) zorgen ervoor dat deze detectoren 
een stabiel niveau kunnen aanhouden, zonder hun hoge gevoeligheid te verliezen ondanks veranderingen in de 
omgeving of externe interferrenties.

Eigenschappen:

-  Infrarooddetectie: 12 m
-  Detectiehoek IR: 110°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
- Productcode: ALDETPIR

GOOZZ 
infrarood detector

Huisdiervriendelijke infrarood detector
GOOZZ

GOOZZ Huisdiervriendelijke infrarood detector is een nieuwe generatie infrarood bewegingsdetectoren die uit het 
GOOZZ infrarood detector gamma worden aangestuurd door een microprocessor die een prima detectiekwaliteit 
garandeert. Zijn geavanceerde algoritmes voor de numerieke verwerking van de signalen (AASP) zorgen ervoor 
dat deze detectoren een stabiel niveau kunnen aanhouden, zonder hun hoge gevoeligheid te verliezen ondanks 
veranderingen in de omgeving of externe interferrenties.

GOOZZ 
Huisdiervriendelijke infrarood detector

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1500 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 88 x 66 x 48  mm

Eigenschappen:

-  Infrarooddetectie: 12 m
-  Detectiehoek IR: 110°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
-  Ongevoelig voor dieren tot 27 kg
- Productcode: ALDETPIR

Specifi caties:

- Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 2000 m in open ruimte
- Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
- Afmetingen: 88 x 66 x 48  mm
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Dubbele technologie detector
GOOZZ

GOOZZ dubbele technologie detectors zijn bewegingsdetectoren voor interieurtoepassing. Ze beschikken over een 
dubbele technologie: een infrarood ontvanger (PIR) en een radar ontvanger. Deze combinatie verbetert sterk de 
gevoeligheid en de precisie van de detectie. Deze detectoren slaan pas alarm als beide technologieën geactiveerd 
worden.

Eigenschappen:

-  Detectoren met dubbele technologie: PIR/RADAR
-  Detectie regelbaar van 3 tot 18 meter
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
- Productcode: ALDETPIR-DUA

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1500 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen 63 x 112 x 62 mm

GOOZZ 
dubbele technologie detector

Huisdiervriendelijke dubbele technologie detector
GOOZZ

GOOZZ Huisdiervriendelijke dubbele technologie detector zijn bewegingsdetectoren voor interieurtoepassing. 
Ze beschikken over een dubbele technologie: een infrarood ontvanger (PIR) en een radar ontvanger. 
Deze combinatie verbetert sterk de gevoeligheid en de precisie van de detectie. Deze detectoren slaan pas alarm 
als beide technologieën geactiveerd worden.

Eigenschappen:

-  Detectoren met dubbele technologie: PIR/RADAR
-  Detectie regelbaar van 3 tot 18 meter
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
-  Ongevoelig voor dieren tot 27 kg
- Productcode: ALDETPIR-DUAPET

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1500 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen 63 x 112 x 62 mm

GOOZZ 
Huisdiervriendelijke dubbele technologie detector
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Infrarood plafonddetector
GOOZZ

GOOZZ infrarood plafonddetector is een infrarood bewegingsdetector voor plafondbevestiging. Hij heeft een 
detectiezone van 360° die dode hoeken uitsluit in de bewaakte zone. Het is de ideale oplossing voor de beveiliging 
van ingangsdeuren, gangen, halls en doorgangen. Een persoon in beweging zal niet ontsnappen aan de aandacht 
van de detector in de beveiligde zone.

Eigenschappen:

-  Detectierange van 8 m diameter
-  Detectiehoek: 360°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
- Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
-  2 gevoeligheidsniveaus
- Productcode: ALDETPIR-PLA

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1500 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen: 106 x 30 mm

GOOZZ 
infrarood plafonddetector

Buitendetector met dubbele lenzen
GOOZZ 

GOOZZ buitenddetector met dubbele lens is een infrarood bewegingsdetector die gestuurd wordt door 
een microprocessor met dubbele lens. Dit waarborgt een kwaliteitsvolle detectie die aangepast is aan een 
buitenomgeving. Zijn geavanceerde algoritmes voor de numerieke verwerking van de signalen (AASP) zorgen 
voor een verhoogde gevoeligheid en betrouwbaarheid.

Eigenschappen:

-  Infrarooddetectie: 11 m
-  Detectiehoek: 90°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
-  Automatische bijregeling van temperatuur en licht 

om valse alarmen uit te sluiten
-  Ongevoelig voor bewegingen van dieren – regelbaar 

met Dip Switch
-  Waterbestendig IPX5
- Productcode: ALDETPIR-EXT

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 2000 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 60° C
-  Afmetingen: 67,8 x 77 x 163  mm

GOOZZ 
buitendetector met dubbele lens
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Huisdiervriendelijke fotodetector
GOOZZ

Fotodetector
GOOZZ

GOOZZ Huisdiervriendelijke fotodetector is een infrarood bewegingsdetector met een hoge kwaliteitscamera, 
afgestemd op de aanwezigheid van huisdieren. Deze bewegingsmelder detecteert abnormale bewegingen, neemt 
beelden in geval van alarm en sluit valse alarmen uit die dieren zouden kunnen veroorzaken. De transmissie van de 
beelden is versleuteld in 128 bits SSL. Dit waarborgt de bescherming van de data van de gebruiker bij verzending.
Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

GOOZZ fotodetector werkt met DP protocollen. Deze bewegingsdetector verzekert een uitgebreide binnenhuis-
beveiling, met een snelle overdracht van kleurbeelden in hoge resolutie. De beeldtransmissie wordt versleuteld in 
128 bits SSL. Door het gebruik van deze fotodetector is het mogelijk om vanop afstand te kijken en onmiddellijk 
actie te ondernemen op basis van de beelden. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my 
GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

-  Infrarooddetectie: 10 m
-  Detectiehoek IR: 90°
-  Hoek van het objectief: 60°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Compatibel met binnensirene / router 95 dB
-  3 formaten alarmbeelden:
  - 3 kleurbeelden VGA (640 x 480 pixels)
  - 6 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
  - 3 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
-  Flits voor nachtopnames
-  Laag verbruik
-  Geschikt voor dieren tot 27 kg
- Productcode: ALDETPIRFO-PET

Eigenschappen:

-  Infrarooddetectie: 10 m
-  Detectiehoek IR: 100°
-  Hoek van het objectief: 60°
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Compatibel met binnensirene / router 95 dB
-  3 formaten alarmbeelden:
  - 3 kleurbeelden VGA (640 x 480 pixels)
  - 6 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
  - 3 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
-  Flits voor nachtopnames
-  Laag verbruik
- Productcode: ALDETPIRFO

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: DP-transmissie
-  Lens: VGA CMOS
-  Afmetingen: 106 x 52 x 72 mm

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
- Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: DP-transmissie
-  Lens: VGA CMOS
-  Afmetingen: 99 x 48 x 43,3 mm

GOOZZ 
fotodetector

GOOZZ 
Huisdiervriendelijke fotodetector
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Fotodetector buitenshuis
GOOZZ

GOOZZ fotodetector buitenshuis is een infrarood bewegingsdetector voor exterieur gebruik die werkt op DP-
transmissie. Hij neemt kleurbeelden van hoge kwaliteit. In alarmfases kan de detector 3 of 6 beelden doorsturen 
van hoge kwaliteit. Hij kan tevens op vraag live-beelden versturen naar uzelf of een beveiligingscentrale die op 
afstand controleert. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

-  Infrarooddetectie: 11 m
-  Detectiehoek IR: 90°
-  Hoek van het objectief: 102°
-  Detector met dubbele lens voor buitenbeveiliging
-  Groothoekobjectief
- AASP: Geavanceerd algoritme signaal verwerking
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
-  Ongevoelig voor bewegingen van dieren: 

in te stellen met Dip Switch
-  Automatische aanpassing van temperatuur en licht 

om valse alarmen uit te sluiten
-  Nachtvisie tot 6 m
-  Waterbestendigheid IPX5
-  3 formaten alarmbeelden:
  - 3 kleurbeelden VGA (640 x 480 pixels)
  - 6 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
  - 3 kleurbeelden QVGA (340 x 240 pixels)
- Productcode: ALDETPIRFO-EXT 

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: DP-transmissie
-  Lens: VGA CMOS
-  Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 60° C
-  Afmetingen: 67,8 x 77 x 163 mm

GOOZZ 
fotodetector buitenshuis

Raam- en deurcontact
GOOZZ

GOOZZ raam- en deurcontact, gevoed door een lithium batterij, detecteren het openen of sluiten 
van uw deuren of vensters.

Eigenschappen:

-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Detectie van batterijspanning
-  Maximaal 20 mm afstand tussen magneet 

en detector
- Productcode: ALDETMAG

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 800 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
-  Afmetingen: 110 x 25 x 25 mm

GOOZZ 
raam- en deurcontactraam- en deurcontact
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IP-camera
GOOZZ

GOOZZ IP-camera is ontworpen om woningen te bewaken. Dankzij deze toepassing kan de gebruiker op ieder 
moment live zien en horen wat er in zijn woning gebeurt. De GOOZZ IP-camera kan ook een videoclip maken in 
alarmfases en deze bewaren op een geheugenkaart. Deze opnames zijn ook beschikbaar via de Goozz App en my 
Goozz pagina. Er zijn diverse modellen beschikbaar: voor binnen of buiten, met of zonder WIFI, met of zonder VoIP.
Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

-  1,3 megapixels
-  Resolutie: 1280 x 720 px
-  Videocompressie: H.264 en MJPEG
-  Lens: 4,2 mm F 1,6 focus
-  Horizontale hoek: 50°
-  Opname van een clip van 40 s bij inbraak
-  Minimale Lux: 0,1 Lux
-  WIFI met antenne
- Ingebouwde microfoon en luidspreker om 2wegs 

gesprek mogelijk te maken
- VoIP
- Productcode: ALCAMIP

GOOZZ IP-camera

nieuwe pagina:
GOOZZ IP-camera buiten
- Productcode: ALCAMIP-EXT
info:

<VST-1818 IP Camera Series_10.27.2014.
pdf>

IP-camera buiten
GOOZZ

GOOZZ IP-camera buiten is ontworpen om woningen te bewaken. Dankzij deze toepassing kan de gebruiker ieder 
moment live zien en horen wat er zich buiten afspeelt. De GOOZZ IP-camera kan ook een videoclip maken in alarm-
fases en deze bewaren op een geheugenkaart. Deze opnames zijn ook beschikbaar via de Goozz app en my Goozz 
pagina toepassing. Er zijn diverse modellen beschikbaar: voor binnen of buiten, met of zonder WIFI, met of zonder 
VoIP. Deze opnames kunt u ook raadplegen via de GOOZZ App en my GOOZZ pagina.

Eigenschappen:

-  1,3 megapixels
-  Resolutie: 1280 x 720 px
-  Videocompressie: H.264 en MJPEG
-  Lens: 4,2 mm F 1,6 focus
-  Horizontale hoek: 50°
-  Opname van een clip van 40 s bij inbraak
-  Minimale Lux: 0,1 Lux
-  WIFI met antenne
- Ingebouwde microfoon en luidspreker om 2wegs 

gesprek mogelijk te maken
- VoIP
- Productcode:  ALCAMIP-EXT

GOOZZ IP-camera buitenGOOZZ IP-camera buiten

Specifi caties:

-  Adaptor 5 V DC 2 A
-  Frequentie: WiFi
-  Functioneel bij temperaturen 

van -10° C tot 45° C
-  Protocol: TCP/IP, DHCP, 

ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, 
NTP, UPnP, RTP, RTCP, http, 
HTTPS, SSL, UDP, RTSP, IGMP

-  Afmetingen: 
90 x 102 x 63 mm

Specifi caties:

-  Adaptor 5 V DC 2 A
-  Frequentie: WiFi
-  Functioneel bij temperaturen 

van -10° C tot 45° C
-  Functioneel bij luchtvochtigheid: 

tot 85% geen condensvorming
-  Protocol: TCP/IP, DHCP, 

ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, 
NTP, UPnP, RTP, RTCP, http, 
HTTPS, SSL, UDP, RTSP, IGMP

-  Afmetingen: 
90 x 102 x 63 mm
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GOOZZ Afstandsbediening/sleutelhanger laat u toe om uw veiligheidssysteem op afstand te bedienen. 
De mogelijkheid om direct vanaf uw afstandsbediening een paniek alarm te activeren in geval van bedreiging zorgt 
voor een grotere persoonlijke beveiliging en veiligheid. Het schuifvenster voorkomt accidenteel gebruik door 
de gebruiker. Bij verlies kan de afstandsbediening onmiddellijk uit het systeem gehaald worden, en een andere 
ingeprogrammeerd worden.

GOOZZ Bi-directioneel codeklavier is een intelligent draadloos klavier. Met zijn strakke design en blauwe LED-
verlichte knoppen bij gebruik, past hij in elk interieur. Het beschikt over een sabotagebeveiliging die het klavier 
beschermt tegen ieder ongewenste manipulatie of het losmaken van zijn installatieoppervlak. Het klavier werkt op 
Lithium batterijen en verbruikt slechts energie wanneer het effectief gebruikt wordt.

GOOZZ 
Bi-directioneel codeklavier

Afstandsbediening/sleutelhanger
GOOZZ

Bi-directioneel codeklavier (met tags)
GOOZZ

Eigenschappen:

-  4 knoppen: 
AAN: Volledige activiteit
THUIS: Gedeeltelijke activiteit
UIT: Stop
NOOD: In geval van nood

-  Schuifvenster ter beveiliging van de knoppen
-  Detectie van batterijspanning
-  Transmissie-indicator
- Productcode: ALAFST

Eigenschappen:

-  Klavier met 16 LED-verlichte knoppen voor een 
gemakkelijke bediening tijdens de nacht.

-  Sabotagebeveiliging
-  Detectie van batterijspanning

Specifi caties:

GOOZZ bi-directioneel klavier (met tags)
-  Bi-directioneel
-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Draagwijdte: 1000 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
-  Afmetingen: 80 x 116 x 20,5 mm
- Productcode: ALKLABID

met tags
- Productcode: ALKLABID-TAG

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Draagwijdte: 600 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
-  Afmetingen: 50 x 33 x 14,5 mm

GOOZZ 
Afstandsbediening/sleutelhanger
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Rookdetector Thermische detector
GOOZZ GOOZZ

GOOZZ rookdetector heeft een optische kamer en een microprocessor om een goede detectie te garanderen 
en boodschappen te versturen omtrent alarm, onderhoud en batterijspanning naar de centrale. Het 
gevoeligheidsniveau kan aangepast worden om valse alarmen te vermijden.
De GOOZZ rookdetector is een hoogtechnologische rookdetector die communiceert met de andere detectoren in uw 
systeem. Deze detector werd ontworpen om op een optimale manier individuen en hun bezittingen te beschermen. 

GOOZZ  thermische detector is een TVC of thermovelocimetrische detector en een thermomaximale detector. De 
Goozz thermische detector heeft beide technologieën om zo een vroege en uitstekende detectie te kunnen doen. 
De detector heeft een ingebouwde sirene.

Eigenschappen:

-  Detectiemethode: foto-elektrische refl ectie
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
-  Ingebouwde sirene: 95 dB op 1 m
-  CE, EN 54-7 en EN14604 norm
- Voldoet aan de wettelijke 

rookmeldersverplichtingen
- Productcode: ALDETROO

Eigenschappen:

-  Detectiemethode:
 - Thermovelocimetrisch en thermomaximaal
 - Vaste temperatuurdrempel van 57° C
 - Temperatuurstijging van 8,3° C / min.
- Dubbele technologie
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
-  Ingebouwde sirene: 95 dB op 1 m
- Productcode: ALDETTHE

Specifi caties:

-  Batterij: Alkaline
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM of DP
-  Bereik: 300 m in vrije ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
-  Afmetingen: 105 x 42 mm

Specifi caties:

-  Batterij: Alkaline
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 300 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
-  Afmetingen: 105 x 42 mm

GOOZZ 
rookdetector

GOOZZ  
Thermische detector
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CO2 detector
GOOZZ

GOOZZ CO2 detector of koolstofmonoxide detector zorgt voor een permanente beveiliging van uw familie. Hij 
detecteert iedere abnormale aanwezigheid van koolstofmonoxide in uw woning. Zijn elektrochemische ontvanger 
kan concentraties opsporen vanaf 30 ppm en een alarm activeren via de centrale. De detector is uitgerust met een 
sirene.

Eigenschappen:

-  Elektrochemische detectie van CO2
 of koolstofmonoxide
-  Knop voor autotest
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
-  Sirene 85 dB
- Productcode: ALDETCO2

Specifi caties:

-  Batterij: Alkaline 
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Levensduur: 5 jaar
-  Meetschaal: 0 tot 999 ppm
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen: 130 x 100 x 41 mm

GOOZZ 
CO2 detector

Waterlekdetector
GOOZZ

GOOZZ waterlekdetector is een detector die waterlekken of overstromingen detecteert om zo waterschade te voor-
komen. Dankzij zijn geïntegreerde sirene zal de GOOZZ waterdetector u onmiddellijk alarmeren bij het ontdekken 
van een waterlek. Er worden 2 types detectiesondes geleverd om aan de grond en aan de muur te bevestigen.

Eigenschappen:

-  2 detectietypes
-  Losse sonde
-  Detectiemethode: weerstandsbrug
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
- Productcode: ALDETWAT

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1000 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen: 90 x 30 x 82 mm

GOOZZ 
waterlekdetector
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Binnensirene 104dB
GOOZZ

GOOZZ binnensirene 104dB functioneert in radiocommunicatie in twee richtingen met de centrale. Wanneer er zich 
een abnormale situatie voordoet, treedt de sirene in werking. Door het krachtige geluid wordt u verwittigd, terwijl de 
indringer wordt afgeschrikt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de inbreker sneller vlucht door de plaatsing van 
een luide binnensirene omdat hij buiten deze sirene geen enkel ander geluid uit de omgeving kan waarnemen.

Eigenschappen:

-  Bi-directionele sirene
-  Bieptoon bij aan- en uitschakeling met tijdsinterval
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
-  Sirene: 104 dB op 1 m
- Productcode: ALSIRBIN-104dB

Specifi caties:

-  Batterij: Alkaline 
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1500 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
-  Afmetingen: 228 x 113 x 54 mm

GOOZZ 
binnensirene 104dB

Binnensirene/router 95dB
GOOZZ

GOOZZ binnensirene/router 95dB is een sirene die werkt op 220 V netvoeding. Deze sirene werkt met een DP-
transmissie en werkt tevens als versterker voor alle andere elementen die werken op het DP protocol. De sirene 
beschikt over een herlaadbare noodbatterij. Dit garandeert ook bij stroomonderbreking een onafgebroken werking. 
Bij een abnormale gebeurtenis weerklinkt het alarmsignaal van de sirene. Hierdoor wordt u gewaarschuwd, terwijl 
de indringer wordt afgeschrikt.

Eigenschappen:

-  Sirene op netvoeding
-  2 geluidsvolumes voor de biepgeluiden
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
-  Transmissie bij stroomonderbreking
-  DP router
- Productcode: ALSIRBIN-95dB

Specifi caties:

-  Netvoeding: 220 V
-  Autonomie op batterij: 12 uur
-  Sirene: 95 dB op 1 m
-  Frequentie: DP-transmissie
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen: 95 x 63 x 83 mm

GOOZZ 
binnensirene / router 95dB



30 31

Buitensirene met spraaktechnologie
GOOZZ

Buitensirene
GOOZZ

GOOZZ buitensirene met spraaktechnologie De sirene combineert een geluidssignaal en oranje fl itslicht om een 
inbraak te voorkomen en te ontraden. De sirene heeft een zeer krachtig geluid en bevindt zich aan de buitenkant 
van uw woning. De bi-directionele radiocommunicatie zorgt voor een optimale overdracht van het signaal van en 
naar de centrale. De GOOZZ buitensirene met spraaktechnologie beschikt over een luidspreker en stemsynthese 
om de acties van de gebruiker te bevestigen en een geluidsboodschap te geven in pre-alarmfases. Deze draadloze 
sirene werkt volledig op batterijen.

GOOZZ buitensirene combineert een geluidssignaal en oranje fl itslicht om een inbraak te voorkomen en te ontra-
den. De sirene heeft een zeer krachtig geluid en bevindt zich aan de buitenkant van uw woning. De bi-directionele 
radiocommunicatie zorgt voor een optimale overdracht van het signaal van en naar de centrale. Deze draadloze 
sirene werkt volledig op batterijen.

Eigenschappen:

-  Bi-directionele sirene
-  Bieptoon kan bij aan- en uitschakeling
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
-  Sirene: 105 dB op 1 m
-  Waterbestendig: IPX4
- Productcode: ALSIRBUI-SPR

Eigenschappen:

-  Bi-directionele sirene
-  Bieptoon kan bij aan- en uitschakeling 

met tijdsinterval
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
-  Sirene: 104 dB op 1 m
-  Waterbestendig: IPX4
- Productcode: ALSIRBUI

Specifi caties:

-  Batterij: Alkaline
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1500 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
-  Afmetingen: 257 x 220 x 69 mm

Specifi caties:

-  Batterij: Alkaline 
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1500 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
-  Afmetingen: 257 x 220 x 69 mm

GOOZZ 
buitensirene

GOOZZ 
buitensirene met spraaktechnologie
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Universele zender
GOOZZ

GOOZZ universele zender is ontwikkeld om informatie te verzamelen die afkomstig is van een bekabelde detector. 
Op deze manier kan de informatie uitgewisseld worden met onze performante centrale (detectie van raambreuk, 
sabotagecontact, seismische detector,…).

Eigenschappen:

-  Keuze van het type aangesloten detector
-  Impulsteller
-  Contactingang NO / NC
-  Sabotagebeveiliging
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
- Productcode: ALUNITRA

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde  868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1000 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
-  Afmetingen: 107 x 32 x 22 mm

GOOZZ 
universele zender

Noodarmband
GOOZZ

GOOZZ noodarmband De zender kan gedragen worden als een halssnoer of een polsband. Voelt u zich onwel of 
verkeerd u in nood? U kan onmiddellijk verwittigen door het alarm in werking stellen.

Eigenschappen:

-  Polsband of medaillon
-  Waterbestendig: 20 m
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
- Productcode: ALNOOARM

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde  868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 700 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
-  Afmetingen: 39 x 25 x 11 mm

GOOZZ 
noodarmband
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Paniekknop
GOOZZ

GOOZZ paniekknop  is een zender die losstaand of vast kan geplaatst worden. In noodgevallen volstaat 1 druk op de 
knop om hulp in te schakelen.

Eigenschappen:

-  Waterbestendig: IPX4
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
- Productcode: ALPANKNO

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

-  Frequentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM
-  Bereik: 1000 m in open ruimte
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen: 74 x 46 x 22 mm

GOOZZ 
paniekknop

Temperatuur sensor
GOOZZ

GOOZZ temperatuur sensor stuurt om de 2 minuten de gemeten temperatuur door naar de centrale. Ze meten 
temperaturen tussen -10° C en 50° C. U ziet aan hun statuslampjes wanneer ze hun informatie versturen naar de 
centrale. De GOOZZ temperatuurdetector  beschikt ook over een draadsonde: interessant om watertemperaturen te 
controleren, de temperaturen van gescheiden ruimtes te meten etc.

Eigenschappen:

-  Meetschaal: -10° C tot 50° C
-  Met supervisie
-  Automatische batterijtest
- Productcode: ALDETTEM

Specifi caties:

-  Batterij: Lithium
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

- Frenquentie: beveiligde 868 MHz Narrow FM of DP
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 50° C
-  Afmetingen: 103 x 31 x 21 mm

GOOZZ 
temperatuur sensor



36 37

Slimme relais
GOOZZ

Slim stopcontact
GOOZZ

GOOZZ slimme relais zijn relais die u vanop afstand kan bedienen. Met deze relais meet u uw energieverbruik, 
dimt u uw lichten of bedient u elk elektrisch toestel. Dankzij zijn compacte vorm kan de relais meteen gemonteerd 
worden op de voorziene elektrische aansluitingen. U kan bovendien zelf scenario’s programmeren voor uw eigen 
ontworpen energieplan.

GOOZZ slimme stopcontacten omvatten diverse afstandsbediende stopcontacten om uw energieverbruik te meten, 
uw toestellen aan- en uit te schakelen die verbonden zijn met het stopcontact of het licht te dimmen met de 
dimfunctie. De stopcontacten kunnen vanop afstand gecontroleerd worden via uw smartphone, tablet of pc: 
ideaal om uw comfort en energieverbruik op ieder tijdstip te regelen.

Eigenschappen:

-  Compatibel met Goozz centrales
-  Bedieningsknop
- 4 modellen
 • afstandsbediende relais
  (ALSLIREL)
 • afstandsbediende relais met verbruiksmeter
  (ALSLIREL-EN)
 • afstandsbediende relais met dimfunctie
  (ALSLIRELDIM)
 • afstandsbediende relais met dimfunctie en

 verbruiksmeter
  (ALSLIRELDIM-EN)

Eigenschappen:

-  Bedieningsknop
- 4 modellen
 • afstandsbediend stopcontact 

 (ALSLISTO)
 • afstandsbediend stopcontact met verbruiksmeter

 (ALSLISTO-EN)
 • afstandsbediend stopcontact met dimfunctie
  (ALSLISTODIM)
 • afstandsbediend stopcontact met dimfunctie 

 en verbruiksmeter 
 (ALSLISTODIM-EN)

Specifi caties:

-  Voeding: 220 V AC
-  Frequentie: DP-transmissie
-  Max. Vermogen: 2300 W
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen: 51 x 48 x 20 mm 

Specifi caties:

-  Voeding: 220 V AC
-  Frequentie: DP-transmissie
-  Max. Vermogen: 3600 W
-  Functioneel bij temperaturen van -10° C tot 45° C
-  Afmetingen: 130 x 60 x45 mm

GOOZZ 
slim stopcontact

GOOZZ 
slimme relaisslim stopcontact
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Audio module DECT
GOOZZ

GOOZZ audio module DECT is een module met DECT technologie en ideaal om geluidssignalen te capteren en te 
versturen naar een compatibele Goozz centrale. Bij activatie start de centrale een gespreksverbinding tussen de 
audiomodules en de nummers die in de centrale geprogrammeerd zijn. De module is volledig draadloos.

Eigenschappen:

-  Externe microfoon
-  Externe luidspreker
-  Interfoon-functie en intercom
-  Noodoproep
-  Dienstoproep
- Supervisie
- Productcode: ALAUDDEC

Specifi caties:

-  Batterij: Alkaline
-  Autonomie: preventief 2 jaarlijks vervangen,

batterijspanning testen bij jaarlijks onderhoud. 
Afhankelijk van aantal schakelingen per dag.

- Frequentie: 1,9 GHz DECT, bi-directioneel, 
gesuperviseerd

-  Radiobereik: 130 m in open ruimte, 
40 m in interieur

-  Functioneel bij temperaturen van -20° C tot 50° C
-  Afmetingen: 170 x 115 x 40 mm

GOOZZ 
audio module DECT
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Met de GOOZZ infrarood ontvanger is het 
mogelijk om vanaf de centrale toestellen 
te bedienen die werken met infrarood 
afstandsbediening (airco, televisie, …)

Met de GOOZZ slimme schakelaar kunt 
u bepaalde elektrische schakelaars 
vervangen. Via bedrade of radiogestuurde 
bediening kunt u aangesloten toestellen 
aansturen.

De GOOZZ slimme thermostaat kan 
uw bestaande thermostaat vervangen. 
Hierdoor is de regeling van uw verwarming 
gekoppeld aan de centrale en de bijhorende 
applicaties.

De GOOZZ rolluikmodule laat toe om 
rolluiken aan te sturen via de centrale. 
Hierbij dient de originele elektrische 
schakelaar niet vervangen te worden.

Met de GOOZZ elektronische 
thermostaatkraan regelt u een 
waterradiator zonder handmatig de 
kraan te moeten verdraaien.

GOOZZ 
infrarood ontvanger

GOOZZ 
slimme schakelaar

GOOZZ 
slimme thermostaat

GOOZZ 
rolluikmodule

GOOZZ 
elektronische thermostaatkraan

Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent.

My GOOZZ is uw persoonlijke online webpagina (beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans) die je kan 
bereiken via de GOOZZ website. De GOOZZ app is gratis te verkrijgen via de Apple store en de Google play store, 
de links kan je ook vinden op de GOOZZ website. 

Het comfort en de veiligheid van uw woning, waar u ook bent. Beide diensten zorgen ervoor dat je continu verwittigd 
worden van verdachte gebeurtenissen. Uw woning bewaken door foto’s te nemen. Uw installatie aansturen. 
Scenario’s plannen en programmeren. Historieken raadplegen,… Een schat aan functionaliteiten. 
Perfect uitbreidbaar, aanpasbaar.

My GOOZZ & de GOOZZ app zijn onmisbare tools ten dienste van uw goed gevoel.

MY GOOZZ & GOOZZ APPDOMOTICA COMPONENTEN



www.goozz.be

INSTALLATIE - SUPPORT - ONDERHOUD

HOME ALARM SYSTEMS


