
Uw veiligheid
altijd en overal 
onder controle

Geconnecteerde alarmsystemen
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U comfortabel vestigen, vrienden uitnodigen, thuiswerken,
binnen/buiten vertoeven, met vakantie gaan, een buur vragen 
om bij afwezigheid de planten te verzorgen, de kinderen hun 
eerste sleutels toevertrouwen …

Uw woning groeit steeds sneller uit tot een geconnecteerde open
ruimte waar veiligheid centraal staat. Daarom werkt Diagral, Franse
marktleider op het gebied van draadloze alarmsystemen, aan innoverende
producten die steeds beter inspelen op uw huidige behoeften.

Doordat het Diagral-systeem zich aan uw woning en aan uw nieuwe
behoeften aanpast, hebt u uw veiligheid in alle omstandigheden onder
controle. U blijft geconnecteerd zowel van thuis uit als op afstand en
stuurt uw huis aan waar u ook bent.

Maak kennis met al onze oplossingen op maat die tegelijk
hoogtechnologisch, effi  ciënt en heel gebruiksvriendelijk zijn.
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Een alarm aanschaffen
De Diagral-alarmsystemen voldoen aan de strengste 
normen en zorgen ervoor dat uw woning dag en nacht 
wordt bewaakt, zodat u en uw gezin beveiligd zijn tegen 
elke inbraakpoging en zorgeloos kunnen wonen.

Opteer voor het 
beste  
op het vlak van alarm
Diagral maakt deel uit van het familiebedrijf Hager 
dat reeds sinds 1955 een belangrijke speler is op het 
gebied van domotica, comfort en veiligheid.
Diagral staat garant voor hoogtechnologische alarmsystemen die 
eenvoudig te bedienen zijn. Hierdoor dragen ze bij aan zowel de 
beveiliging als aan het comfort van uw woning. 

Als uitvinder van het draadloze alarmsysteem en baanbreker 
op het vlak van innovatie creëert en ontwikkelt Diagral 
maatgerichte oplossingen, waarmee u in alle omstandigheden uw 
beveiligingssystemen zorgeloos onder controle houdt.

Franse kwaliteit en know-how
Diagral is de eerste fabrikant van alarmsystemen 
die het Franse label « Origine France Garantie » 
toegekend kreeg. Daardoor hebt u de zekerheid 
dat de producten in Frankrijk worden ontworpen 
en gefabriceerd, meer bepaald op onze 
productiesites in de buurt van Grenoble,
Annecy en Saverne. 

200 elke dag

inbraken

95 %van de inbrekers slaat 
op de vlucht bij het 
afgaan van het 
alarm

BVCert. 6021078 BVCert. 6021078
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Uitstekende betrouwbaarheid
De Diagral-alarmsystemen die de Franse 
kwaliteitskeuring NF & A2P 2 dragen, behoren 
tot de meest betrouwbare in de markt en staan 
garant voor een hoog beveiligingsniveau van uw 
woning.

De producten worden continu getest en 
garanderen op die manier een optimale detectie, 
maximale weerstand tegen sabotagepogingen 
en uiterste betrouwbaarheid. Ze zijn voorzien 
van de CE-markering, het bewijs dat de 
producten voldoen aan de Franse en Europese 
geldende regels.

NF & A2P is de certificatie bij uitstek op het
vlak van beveiliging die door AFNOR en door
het CNPP wordt toegekend.

Handig om te weten
De alarmtransmissie en de transmissie
van de alarmmeldingen gebeuren
gelijktijdig op twee verschillende
bandfrequenties en zorgen aldus voor
een onberispelijke betrouwbaarheid.
Radiostoringen zijn dus uitgesloten.

Innovatie en technologie
Dankzij de gepatenteerde TwinBand®-technologie 
is uw Diagral-alarmsysteem onfeilbaar, het is 
beveiligd tegen sabotage en bestand tegen 
radiostoringen. Op die manier beschikt u over een 
onkraakbaar systeem dat u maximale beveiliging 
biedt.

Uw alarmsysteem is ook beschermd tegen 
beschadiging: bij poging tot vernieling of 
losrukken gaat het alarm onmiddellijk af.

Kwaliteitszekerheid
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Stap-voor-stap 
begeleiding

Diagral begeleidt u bij elke stap, van de uitwerking en de 
diagnosestelling tot de installatie van uw systeem.

Met Diagral bent u altijd en overal geconnecteerd 
Met één klik vindt u alle informatie over de producten, de 
installatievideo’s, tips en veelgestelde vragen op diagral.be

Een klantendienst ter beschikking
De Diagral-adviseurs staan u graag met raad en daad bij en 
beantwoorden al uw vragen via telefoon of e-mail:  
quotations@hager.be

Garantie van mijn producten 
Geniet van een garantie van 2 jaar + een uitbreiding van 3 jaar indien 
u ons de certificaten per post opstuurt, bijgevoegd van een kopie van 
het aankoopbewijs.
Adres: Hager Modulec NV, Noordkustlaan 16C bus 5,   
1702 Groot-Bijgaarden.  
E-mail: info@hager.be.

Dankzij onze installatievideo’s op diagral.be kunt u stap voor 
stap de volledige programmering en installatie van uw
alarmsysteem volgen.

Uw Diagral
Uw betrouwbare partner
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Mijn persoonlijke begeleiding
U kunt rekenen op een persoonlijke 
begeleiding en gebruik maken van onze 
installatievideo’s en gedetailleerde 
producthandleidingen. 

04
Mijn uitbreidbare installatie
U kunt uw installatie naar wens uitbreiden 
dankzij onze exclusieve aanbiedingen 
voor accessoires.

01
Mijn Diagral-services
U hebt toegang tot alle Diagral-
services via uw persoonlijke beveiligde 
klantenzone.

02
Mijn klantinformatie
U kunt op ieder ogenblik de informatie 
met betrekking tot uw account 
raadplegen: systeem, producten, 
installatie.

Maak uw eigen klantenzone aan
op diagral.be/mydiagral/nl

Mijn klantenzone myDiagral
Haal het maximum uit Diagral !

11
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Mijn geconnecteerde 
momenten

's Nachts
Mijn alarm waakt over mijn gezin  
en mijn woning als iedereen slaapt.
Bij gedeeltelijke werking beveiligt mijn
alarmsysteem de benedenverdieping en de
directe omgeving rond de woning: bij een
inbraakpoging zet de bewegingsmelder voor
buiten het alarm in werking nog voordat de
inbreker tot een actie kan overgaan.

's Morgens
Als ik vertrek, laat ik mijn woning 
veilig achter.
Ik maak verbinding met de e-ONE applicatie, ik
activeer in één klap mijn alarm.

Op kantoor
Ik kijk of alles in orde is.
Ik werp een blik op mijn smartphone en dankzij
de bewegingsmelder met beeldtransmissie kan
ik zien of alles bij mij thuis in orde is.

Geconnecteerd waar 
ik wil, wanneer ik wil
Houd de veiligheid van uw woning altijd in de gaten, waar u
wilt, wanneer u wilt.



Tijdens het weekend 
of op vakantie
Ik bewaak mijn 
woning op afstand
Mijn videobewakingscamera Diagral
houdt mijn woning in de gaten. Bij het 
detecteren van een beweging word ik 
meteen gewaarschuwd. Ik kan op elk 
ogenblik de video’s van mijn woning 
bekijken via de e-ONE applicatie.



Mijn woning 
verbonden en beveiligd
Ontdek alle comfort- en 
beveiligingsoplossingen van Diagral

Comfort en detecties
Om het comfort van uw woning te verhogen, kan u 
elektrische apparaten, controle van de 
buitenverlichting, de bediening van de poort of 
garagepoort, ... integreren. 

Diagral e-ONE applicatie beschikbaar met waarschuwings- en controlebox 

Diagral verzekert voor zijn producten een garantie "onderdelen 
en werkuren" van 2 jaar. Er wordt 3 jaar extra garantie 
aangeboden door de garantiecertificaten terug te sturen per 
post of e-mail met het aankoopbewijs (ticket) naar het adres : 
Hager Modulec NV - Noordkustlaan 16C - 1702 
Groot-Bijgaarden. E-mail : info@hager.be.

Niet-contractuele foto's, iPhone niet inbegrepen in de kit.

Alarmsysteem
Betrouwbare en efficiënte oplossingen voor de 
beveiliging van uw woning. Verschillende 
oplossingen die zich aanpassen aan uw 
behoeften om uw beveiliging te personaliseren.

Videobewaking
Waak over uw woning waar u ook bent en versterk uw 
beveiliging met de videobewakingsoplossingen 
geschikt voor binnen en buiten de woning. 

Aansturing en alarm op afstand
Een concentraat van technologie voor het aansturen 
en controleren van alle apparatuur van de woning met 
de gratis mobiele applicatie Diagral e-ONE.
Vanaf uw smartphone bent u steeds verbonden met 
uw woning om uw alarm, uw elektrische apparaten, 
uw verlichting, ...  te bedienen.
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Blijf geconnecteerd
met uw woning
Alarm-/aanstuurbox
U stuurt uw woning aan via de e-ONE
applicatie. Bij inbraak ontvangt u de
alarmmeldingen op uw smartphone.

Stuur uw alarm aan
Toetsenbord, badge 
en afstandsbediening
Het hele gezin kan het alarmsysteem
met één klik op het toetsenbord, de badges of 
de afstandsbedieningen besturen.

Bekijk de beelden na
detectie van een beweging
Bewegingsmelder met
beeldtransmissie
Bij detectie van een beweging kunt u de 
beelden rechtstreeks op uw smartphone 
bekijken, op afstand zien wat er zich bij u thuis 
afspeelt en adequaat reageren.

Hoe werkt
mijn alarmsysteem ?



Beheer en controleer
uw alarmsysteem
Uitbreidbare centrale met sirene
Deze centrale stuureenheid van uw
alarmsysteem beheert en bewaakt alle
producten om zo de beveiliging van uw woning
te garandere. Dankzij de GSM-
transmissiemodule en een simkaart 
ontvangt u altijd en overal de
alarmmeldingen. 
Deze module stuurt de alarmmelding door via
SMS, e-mail of telefoonoproep zelfs bij
onderbreking van het ADSL-netwerk of bij
stroomuitval.

Schrik de inbreker af & 
waarschuw de buren
Sirene met fl itslicht voor
buiten
Het belangrijkste afschrikelement van
uw alarmsysteem is de sirene die bij
het afgaan de inbreker afschrikt en de
buren waarschuwt.

Beveilig u tegen brand
Rookdetector
Bij rookdetectie wordt de klok rond op alle
rookmelders in heel de woning een alarm
geactiveerd via de alarmcomponenten van
uw alarmsysteem.

Beveilig uw woning en
detecteer een inbraak
Bewegingsmelders, openingsmelders en
bewegingsmelders voor buiten
De melders bewaken de risicoruimten van uw huis, de
toegangspunten, de doorloopruimten, de ramen en de
onmiddellijke omgeving van uw woning.
Bij inbraak wordt het alarm direct doorgestuurd naar de
centrale die het alarm activeert.

Ook verkrijgbaar in versie geschikt voor huisdieren.

Houd uw woning in de gaten
waar u ook bent
Videobewakingscamera's
Met de applicatie Diagral e-ONE wordt u via 
mail op de hoogte gebracht indien de camera 
een beweging detecteert. U kan controleren en 
zelfs luisteren vanop afstand en opnemen wat 
er gebeurt.

De applicatie e-ONE laat u niet enkel toe om uw 
alarmsysteem te gaan aansturen, maar ook om 
de Diagral camera's aan te sturen.
Bij inbraakmelding ontvangt u een notifi catie 
van de e-ONE applicatie met de bijhorende 
opnames van de Diagral camera's.
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Gemakkelijke en 
betrouwbare 
producten  
voor mijn veiligheid
Extra veilig
Een uitbreidbare, ultrabeveiligde centrale die niet 
ADSL-gekoppeld is en autonoom op batterijen werkt. 
Als u het alarmsysteem uitbreidt met de GSM-
transmissiemodule ontvangt u de alarmmeldingen van 
uw alarmsysteem zelfs bij stroomuitval of bij onderbreking 
van het ADSL-netwerk.

Eenvoudig te
installeren
Voor de installatie van het draadloze Diagral-alarmsysteem 
is geen specifieke kennis van elektriciteit vereist of hoeft u 
niet bijzonder handig te zijn.

Met de e-ONE applicatie kunt u uw systeem op een 
eenvoudige manier configureren op uw smartphone of 
tablet. Scan rechtstreeks de QR-codes van de producten 
en programmeer uw systeem.

Alle producten zijn in de fabriek voorgeprogrammeerd  
voor normaal gebruik en de e-ONE applicatie begeleidt 
u stap voor stap bij het installeren. U kunt uw systeem 
personaliseren afhankelijk van uw levensstijl en uw woning.

Gebruiksvriendelijk
U kunt uw alarm op afstand aansturen via de e- 
ONE applicatie; de centrale zorgt ervoor dat u op  
de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen 
die zich in uw woning tijdens uw afwezigheid 
hebben afgespeeld.

Dankzij de personaliseerbare vocale functie wordt u door 
het alarmsysteem op een gebruiksvriendelijke manier op  
de hoogte gebracht van alle nuttige informatie. 
Bij activering waarschuwt uw systeem u als een onderdeel 
openstaat (b.v. : “raam Bram open”), als het alarmsysteem 
wordt in- of uitgeschakeld en als een batterij aan 
vervanging toe is.

U kunt op elk ogenblik onze 
installatievideo's raadplegen via 
onze website of YouTube.



Afzonderlijk
beheer van elke
woonruimte
U kunt uw alarm in verschillende ruimten van uw woning
activeren en tot 4 zones afzonderlijk beheren.

Zo kunt u uw alarm binnen activeren, of als u in de tuin
bent, of op de benedenverdieping als u
‘s nachts boven slaapt.

U kunt het gebruik van uw alarm personaliseren op
maat van uw woning en uw levensstijl.

Voorbeeld van afzonderlijk te beheren zones :
ZONE 1 Benedenverdieping
ZONE 2 1ste verdieping
ZONE 3 Garage
ZONE 4 Tuin

Personaliseerbaar
design
De Diagral-alarmsystemen zijn compact en draadloos en
zorgen op die manier voor een perfecte integratie in uw
woning. De frontpanelen van de centrale en van het
toetsenbord zijn verkrijgbaar in 8 kleuren naar keuze,
voor een perfecte harmonie met uw interieur.

Slim
afschrikmiddel
Naarmate de inbreker de woning nadert, genereert uw
Diagral-systeem 3 verschillende progressieve alarmen die u
kunt personaliseren.

NIVEAU 1 – Voor de beveiliging rondom de woning (tuin)
stuurt het systeem een eerste alarmsignaal uit om de 
inbreker af te schrikken.

NIVEAU 2 – Als de inbreker dichterbij komt (terras, gevel) 
wordt vanuit de centrale een luider signaal uitgestuurd en 
gaat ook de sirene voor buiten af.

NIVEAU 3 – Als de inbreker zich toch toegang kan
verschaff en tot de woning activeren de centrale en de
sirene voor buiten een krachtig alarm en wordt u
onmiddellijk gewaarschuwd.

Handig om te weten
Uw alarm is geschikt voor huisdieren, zodat deze
vrij kunnen rondlopen zonder het alarm te activeren
(afhankelijk van de installatievoorschriften van de
producten).

21
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Mijn alarm-
producten
Ik stel mijn systeem samen 
zoals ik wil

Uitbreidbare centrale met sirene
DIAG91AGB
De centrale beheert alle producten van uw alarmsysteem 
om de beveiliging van uw woning te garanderen. De 
uitbreidbare centrale kan worden gekoppeld aan de GSM-
transmissiemodule met een simkaart, zodat u via SMS 
of telefoonoproep op afstand op de hoogte kunt worden 
gehouden van alle ontwikkelingen die zich bij u thuis tijdens 
uw afwezigheid voordoen.

Centrale stuureenheid van het systeem: bij inbraak
ontvangt de centrale de berichten van de melders en 
activeert ze de krachtige ingebouwde sirene en alle 
afschrikmiddelen.

Vocale en gebruiksvriendelijke bediening: de centrale
bevestigt vocaal de in- en uitschakeling van het systeem,
de bedieningen van het systeem en brengt u op de hoogte
van eventuele (ongewenste) ontwikkelingen tijdens uw
afwezigheid, van eventueel openstaande toegangspunten
en van de batterijstatus.

Controle van het alarmsysteem: de centrale houdt 
permanent toezicht op de voeding, de 
zelfbeveiliging en de radioverbindingen.

Beveiliging van het systeem: bij poging tot sabotage
(openen, losrukken installatie, gestoorde radioverbinding)
activeert de centrale het alarmsysteem.

Ultrabeveiligde centrale die niet aan het internet
gekoppeld is en autonoom op batterijen werkt: als uw
systeem aan een GSM-transmissiemodule met een
simkaart gekoppeld is, ontvangt u de
alarmmeldingen te allen tijde, zelfs bij onderbreking van het
ADSL-netwerk of stroomuitval.

Personaliseerbare frontpanelen : 8 kleuren naar keuze om 
uw centrale aan te passen aan uw interieur.

Linnen Agaat Munt Sienna Titaan TaupeCarbon Overschilder-
baar



Afstandsbediening 
met 4 functies
DIAG41ACK
Stuur het alarmsysteem aan met één klik. 
4 toetsen die herprogrammeerbaar en 
personaliseerbaar zijn afhankelijk van uw 
behoeften.
Verkrijgbaar in pack van 2 afstandsbedieningen
met 4 functies
LOTDIAG41ACK

Afstandsbediening 
met 8 functies
DIAG42ACK
Voor aansturing van uw Diagral-alarmsysteem. 
8 functies die personaliseerbaar zijn afhankelijk 
van uw behoeften (4 toetsen en 1 cursor met 3 
standen).

Vocaal toetsenbord met 
badgelezer en badge
DIAG45ACK
Het hele gezin kan de beveiliging van de woning aansturen 
vanaf de hoofdingang met een badge of een toegangscode. 
Bedient de volledige werking, per zone of de uitschakeling 
van het alarmsysteem.

Personaliseerbare frontpanelen : 8 kleuren naar keuze zodat 
het toetsenbord past in ieder interieur.

Badge verkrijgbaar in 3 kleuren

Carbon
DIAG41BCX

Linnen  
DIAG42BCX

Taupe  
DIAG47ACX

Ik bestuur, ik bedien, 
gemakkelijk !

Handig om te weten
De Diagral-bedieningscomponenten
zorgen voor een sabotagebeveiliging 
via radioencryptie die permanent 
evolueert:
zo heeft u nooit last van 
radiostoringen.
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Meer van Diagral
Een « plug & play »-installatie om u het leven
te vereenvoudigen.
Confi gureer uw alarmysteem in een
handomdraai via de mobiele applicatie door
simpelweg de QR-codes te scannen:
01 Scan de QR-code van uw producten
02  Confi gureer uw alarm afhankelijk van uw 

behoeften
03 Bevestig uw producten

Ik stuur mijn woning aan
en ik blijf geconnecteerd

Alarm-/aanstuurbox
DIAG56AAX
U kunt het alarmsysteem van uw woning aansturen van bij u thuis of vanop 
afstand met de e-ONE applicatie.

Bij inbraak of een ongewenste ontwikkeling in uw woning wordt u op uw 
smartphone gewaarschuwd en kunt u onmiddellijk reageren.

Indien u beschikt over camera's of bewegingsmelders met beeldtransmissie 
zullen de meldingen van inbraak worden vergezeld van foto's of video's.

Melding in real time: u ontvangt onmiddellijk een pushbericht of een e-mail bij 
alarm of een abnormale situatie en u wordt op de hoogte gesteld van de in- en 
uitschakeling van uw alarmsysteem.

Personalisering van de toegangscodes en van het alarm: met de e-ONE 
applicatie kunt u 3 verschillende gebruikerstypes beheren voor wie u de toegang 
en de aard van het alarm (telefoonoproep, SMS, pushberichten, e-mail…) 
personaliseert.

Eenvoudige en snelle installatie: eens aangesloten aan uw ADSL-box neemt
de installatie van uw alarm-/aanstuurbox slechts enkele minuten in beslag. U 
kunt uw apparatuur op een heel eenvoudige manier programmeren en 
confi gureren met de e-ONE applicatie door simpelweg de QR-codes op de 
producten te scannen.



Met de e-ONE
applicatie kunt u uw
alarm aansturen en 
alarmmeldingen
ontvangen bij inbraak

Met de e-ONE
applicatie kunt u uw
alarm aansturen en 
alarmmeldingen
ontvangen bij inbraak

25
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*Raadpleeg de handleiding voor gedetailleerde installatievoorschriften

Meer van Diagral
Bewegingsmelders met geïntegreerde
vorstvrij-detectie: als de temperatuur onder
5 graden komt, activeren de melders een
technisch alarm.

Bewegingsmelder
DIAG20AVK
De bewegingsmelder zorgt voor een veilig gevoel in de belangrijkste 
ruimten en de doorloopruimten van uw woning en detecteert elke inbraak.

Bevestiging: op kogelscharnier, horizontaal of hoeksgewijs. 
Het product wordt bewaakt door de centrale: toezicht op de 
radioverbinding, de zelfbeveiliging en de status van de batterijen.

Verkrijgbaar in pack van 2 bewegingsmelders LOTDIAG20AVK

Bewegingsmelder 
gang en gordijnveld
DIAG22AVX
De bewegingsmelder is speciaal geschikt 
voor de beveiliging van gangen, smalle of 
lange ruimten of ruimten met meerdere 
toegangen (erkers, ramen, deuren…), zorgt 
voor een veilig gevoel in de woning en 
detecteert elke inbraak. Bevestiging: op 
kogelscharnier, horizontaal of hoeksgewijs.

Bewegingsmelder geschikt voor huisdieren
DIAG21AVK
De bewegingsmelder zorgt voor een veilig gevoel in de belangrijkste ruimten 
en de doorloopruimten van uw woning en detecteert elke inbraak. Compatibel  
met de aanwezigheid van huisdieren*. 
4 mogelijke gevoeligheidsniveaus (standaard, gemiddeld, krachtig of maximaal)
afhankelijk van de grootte van het dier. 
Bevestiging: op kogelscharnier, horizontaal of hoeksgewijs.

Verkrijgbaar in pack van 2 bewegingsmelders geschikt voor huisdieren LOTDIAG21AVK

Ik detecteer en beveilig  
mijn woning

Geschikt voor
huisdieren

*



Handig om te weten
Alle Diagral-producten worden permanent bewaakt
door de alarmcentrale die permanent toezicht houdt op
de radioverbinding en de voeding.
De centrale zorgt voor de beveiliging van het
alarmsysteem en activeert het alarm bij poging tot het
openen, afrukken of saboteren van een product.

Bewegingsmelder geschikt voor 
huisdieren voor buiten
DIAG36APX
U kunt de omgeving rondom uw woning (tuin, terras, balkon, dak…)
beveiligen en de inbreker nog vóór de inbraak detecteren. De melder 
is geschikt voor buitenopstelling en kan worden geïnstalleerd op een 
terras, tuinhuis, dak of balkon. 
De melder is beschermd tegen vocht, stof…

Verkrijgbaar in pack van 2 bewegingsmelders voor buiten LOTDIAG36APX

Bewegingsmelder met beeldtransmissie
DIAG29AVX
U wordt op afstand op de hoogte gesteld van elke inbraak en van elke 
ongewenste ontwikkeling in uw woning. Bij detectie van een beweging 
activeert de melder het alarm en neemt een reeks beelden op die 
worden opgeslagen in de geheugenkaart van het toestel en op 
afstand worden doorgestuurd naar uw smartphone. U ontvangt de 
inbraakbeelden rechtstreeks op uw smartphone : 
- via SMS om de beelden online (via een link) te bekijken met de 
GSM-transmissiemodule GSM DIAG55AAX die gekoppeld is aan een 
simkaart, 
- via MMS met de GSM-transmissiemodule DIAG55AAX die gekoppeld 
is aan een simkaart, 
- via pushberichten om de beelden te bekijken op de e-ONE applicatie 
met de alarm-/aanstuurbox DIAG56AAX.

U kunt altijd en overal de beelden van de bewegingsmelder bekijken en 
zo op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw woning via de 
Diagral e-ONE applicatie. 
Optimale zichtbaarheid dankzij de ingebouwde flitser waarmee in het 
donker beelden tot een afstand van 7 m kunnen worden opgenomen.
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Openingsmelder 
wit of bruin
Wit DIAG30APK / Bruin DIAG31APK
Beveiligt de gevoelige toegangspunten (voordeur, raam …) van 
uw woning en detecteert elke poging tot het openen van de 
ingangen. Leverbaar in wit of bruin voor een perfecte harmonie 
met uw ramen.

Verkrijbaar in pack van 3 openingsmelders wit LOTDIAG30APK

Openingsmelder met 
meervoudig contact wit of bruin
Wit DIAG32APX / Bruin DIAG33APX
Beveiligt de toegangspunten van uw woning en detecteert 
elke poging tot het openen van de ingangen. Op de melder 
kunnen verschillende contacten of sensoren worden 
aangesloten waardoor het gebruik van meerdere melders 
overbodig wordt: 
- Glasbreuksensor wit D8920 of bruin D8919 
- Openingssensor voor rolluik MAA01X, 
-  Beveiligde universele openingssensor wit D8931 of bruin 

D8932, 
- Bedrade openingssensor met grote speling D8921.



Urgentiealarm
DIAG40BCX
U kunt uw omgeving alarmeren als u valt of onwel wordt door een 
oproep op afstand te activeren naar het telefoontoestel van een 
kennis (tot 5 geprogrammeerde contacten) via een telefoonzender 
of een Diagral GSM-transmissiemodule.

Er zijn twee te personaliseren functies: een uitschuifbaar deel en 
een centrale knop.

Is 24u/24 actief zelfs als het alarm uitgeschakeld is, volledig waterdicht 
en steeds binnen handbereik door middel van een halsketting.
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Akoestische glasbreukdetector
DIAG34APX
Beveiligt alle glaspartijen: raam, vensterraam, veranda… 
Geschikt voor alle soorten glas: kogelvrij glas, gewoon glas, dubbel glas, 
gehard glas of gelaagd glas. 
Reageert op het geluid van glasbreuk in combinatie met een plots verschil in 
luchtdruk.

Rookmelder
DIAG72ATX
Detecteert vroegtijdig de ontwikkeling van rook en waarschuwt u 
voordat er brand ontstaat. In combinatie met het alarmsysteem 
activeert de melder alle alarmcomponenten. Detecteert een langzaam 
ontwikkelende brand die uren kan smeulen voordat er echt brand 
ontstaat. Staat dag en nacht op scherp en werkt zelfs als het 
alarmsysteem uitgeschakeld is. Rookmelder met hoogwaardige 
optische sensor.

Verkrijgbaar in pack van 1 rookmelder DIAG72ATX + 2 koppelbare
stand alone rookmelders DIAG71ATX - LOT DIAG73ATX

Koppelbare stand alone rookmelder
DIAG71ATX
Detecteert een brand in een vroeg stadium en waarschuwt u voordat een 
brand ontstaat. De melder werkt autonoom of in een netwerk van melders 
waar het alarmsignaal tegelijk naar alle rookmelders in de woning wordt 
gestuurd. Staat dag en nacht op scherp en werkt permanent autonoom.
Rookmelder met hoogwaardige optische sensor.

Verkrijgbaar in pack van 1 rookmelder DIAG72ATX + 2 koppelbare stand
alone rookmelders DIAG71ATX - LOT DIAG73ATX
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Sirene met fl ash voor buiten
DIAG50AAX
Schrikt de inbreker af, waarschuwt de buren en lokaliseert gemakkelijk
het alarm. Wordt op de huisgevel geplaatst. Bij inbraak activeert de
buitensirene zijn fl ash en zijn krachtige ingebouwde sirene.
(104 dB op 1 m afstand).

GSM-transmissiemodule 
voor simkaart (niet meegeleverd)
DIAG55AAX
U ontvangt de meldingen van uw alarmsysteem altijd en overal.
De module stuurt de alarmmeldingen te allen tijde door via SMS, email
of telefoonoproep, zelfs bij onderbreking van het ADSL-netwerk
of bij stroomuitval. Wordt rechtstreeks in de uitbreidbare centrale met
sirene DIAG91AGB geïnstalleerd.

Ik schrik 
de inbreker af

Ik ontvang 
de alarmmeldingen
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Ik bewaak mijn
woning met 
Diagral e-ONE

Bekijk wat er zich bij u
thuis afspeelt
U kunt live of opgenomen video’s bekijken via smartphone met de e-ONE 
applicatie of via computer met de beveiligde webinterface.
U kunt ook communiceren met de indringers of de bewoners van het huis  
dankzij de microfoon en luidspreker die in uw camera zijn ingebouwd.
Er kan ook een maskeringsdeksel worden geactiveerd om uw privacy   
te beschermen.

Haal het maximum
uit uw systeem
Groothoeklens en ingebouwde zoom: een breder
gezichtsveld met digitale zoom voor extra details.

Full HD-beelden in 16/9 formaat: heel hoge beeldkwaliteit
voor een hoge beeldprecisie en een breder formaat voor
extra kijkcomfort.

Nachtzicht over lange afstand: scherpe beelden zowel
overdag als ‘s nachts. Zichtbaarheid tot op een afstand 
van 30 m in het donker (camera voor buiten) en 5 tot 10 m 
(camera's voor binnen).

Design et discretie: een modern design en een compact
formaat zorgen voor een heel discrete opstelling in uw 
woning.

Verhoog uw veiligheid met geconnecteerde
camera’s voor binnen en buiten Diagral
U wordt op afstand per e-mail gewaarschuwd als de
camera een beweging detecteert.
Houd uw woning in het oog: kijk, luister en
registreer op afstand wat er zich afspeelt.

Beschikbaar inBeschikbaar in

Gratis applicatie
Diagral e-ONE
Geen abonnement vereist



Wi-Fi technologie
Databeveiliging
Overdracht van informatie via Wi-Fi met NPA / WPA 2-coderingssleutel en 
gegevensbescherming op het beveiligde e-ONE netwerk.
In de camera's is ook een 16 GB SD-kaart ingebouwd.

Plug & play
-installatie
Bevestigen, aansluiten en bekijken
U hebt geen enkele software nodig: u hoeft alleen maar uw
camera’s te scannen met de Diagral e-ONE applicatie om ze
te registreren. Door simpelweg de QR-code met uw
smartphone te scannen, kunt u automatisch een camera
toevoegen aan uw Diagral account.

Alle accessoires
zijn inbegrepen
Installeer uw camera's waar u wilt
Dankzij de meegeleverde accessoires is om het even welke 
installatieconfi guratie mogelijk.

Videobewakingscamera voor
binnen
DIAG22VCF, DIAG23VCF
De designvolle en discrete Diagral camera's
voor binnen vormt een harmonieus geheel met
uw interieur dankzij de meegeleverde
accessoires. Haal het maximum uit de
groothoeklens voor een gezichtsveld 103°   
en een ingebouwde zoom voor extra details.

Videobewakingscamera voor
buiten voor een verscherpte
aanwezigheid
DIAG24VCF
Het nachtzicht over lange afstand van de
Diagral camera voor buiten zorgt voor
scherpe beelden zowel ‘s nachts als overdag
met een zichtbaarheid tot op een afstand van 
30 m. De camera garandeert u de allerbeste
beeldkwaliteit voor een hoge beeldprecisie en
een breder formaat voor een optimaal kijkcomfort.
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