
Uw leven, verbonden met uw  
woning en uw beveiliging



Texecom Connect-App Texecom Connect SmartCom Texecom Connect-API

Nieuwe smartphone-app voor            
iOS-besturingssystemen

Texecom Connect-
communicatiesysteem 
op basis van ethernet

Protocol voor aansluiting en integratie 
met oplossingen van  

andere merken

Texecom Connect introduceert drie nieuwe verbindingsopties om de ervaringen van eigenaren te veranderen. Vanaf nu kunnen 
oude, moderne en toekomstige Premier Elite-systemen van Texecom elke dag hun meerwaarde bewijzen en zelfs worden 
gekoppeld aan toonaangevende ecosystemen van andere merken:

Texecom Connect
Bedien, configureer en integreer uw beveiligingssysteem van Texecom zoals nooit tevoren.
Texecom Connect opent een nieuwe wereld vol mogelijkheden voor beveiligingssystemen van Texecom. Lange tijd waren 
beveiligingssystemen gescheiden van de buitenwereld en boden ze alleen informatie in noodgevallen. Daardoor waren ze 
verwarrend en intimiderend voor hun gebruikers en misten ze de connectiviteit en compatibiliteit met externe systemen die 
juist van die inlichtingen en informatie konden profiteren.
Texecom Connect maakt alles anders.

Texecom Connect is compatibel met alle Premier Elite-beveiligingssystemen



Texecom Connect-app
Uit het uitgebreide onderzoek van Texecom onder eindgebruikers bleek duidelijk dat er een hiaat is tussen wat eindgebruikers 
willen en wat beveiligingssystemen op dit moment bieden. Vandaag de dag zijn eindgebruikers vooral op zoek naar beveiliging 
en gemoedsrust. De meeste personen gebruiken hun beveiligingssysteem echter helemaal niet nadat het is geïnstalleerd. Hoewel 
de gemiddelde kosten als gevolg van diefstallen Benelux worden geschat op €3500 aan beschadigde en gestolen voorwerpen, 
schakelt slechts 33% van de personen die een beveiligingssysteem heeft dat in. Tegelijkertijd vindt 83% van de consumenten het 
moeilijk om hun beveiligingssystemen te gebruiken.

De Texecom Connect-app verandert de ervaringen van eindgebruikers volledig. De Texecom Connect-app vormt een omgeving 
waarin eindgebruikers actief controle kunnen uitoefenen over hun woning, kunnen genieten van nieuwe mogelijkheden en 
gemoedsrust ontvangen omdat ze kennis en controle hebben.

Texecom Connect gebruikt technologie om de levens van personen eenvoudiger te maken in plaats van complexer. De 
Texecom Connect-app werd zorgvuldig ontwikkeld om eindgebruikers toegang te bieden tot een scala aan maatwerkfuncties. 
De app kan daardoor helemaal worden afgestemd op hun specifieke persoonlijke behoeften, zonder dat daarvoor complexe 
programmeertaken moeten worden uitgevoerd.



„Om onze levens wat gemakkelijker 
te maken, willen we een ecosysteem 
maken met al onze apparaten, zodat 
we onze woning kunnen beheren en 
automatiseren.”

De tijdlijn
De tijdlijn vormt het centrale onderdeel van de Texecom Connect-app. Zowel 

gebeurtenissen uit het verleden als geprogrammeerde gebeurtenissen 
worden duidelijk gepresenteerd, waardoor de gebruiker direct 

gebeurtenissen kan bekijken die zich hebben voorgedaan.

De overzichtelijke tijdlijn stelt gebruikers in staat om hun verbonden 
beveiligingssysteem te beheren zoals zij dat willen. Sommige gebruikers 
kunnen ervoor kiezen om zich te laten leiden door uitzonderingen, 
zodat ze alleen meldingen ontvangen en actie ondernemen wanneer 
er sprake is van veranderingen of gebeurtenissen die niet aan hun 

verwachtingen voldoen. Anderen kunnen ervoor kiezen om hun object 
actief te beheren en regelmatig het alarm en de automatiseringsfuncties 

te wijzigen. 

 Wat ze ook kiezen, alles is mogelijk via een duidelijk en ondubbelzinnig 
statusscherm.
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Voorbeeld van tijdlijn:
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Kalender
De kalender biedt een 
gedetailleerd dagoverzicht van 
gebeurtenissen in de afgelopen 
twee weken. Ook zijn er video-

opnamen voor de afgelopen week zichtbaar. 
Gebruikers kunnen via de kalender activiteiten 
bekijken, zoals ingeschakelde apparaten, 
'recepten’ voor de automatisering van hun 
woning en wijzigingen in de systeemmodus. Via 
de kalender kunnen rechtstreeks opgenomen 
camerabeelden worden bekeken. Ook is het 
mogelijk om livebeelden te bekijken. 

• Bekijk alle gebeurtenissen van een bepaalde 
dag

• Gerangschikt op systeemstatus

• Ga terug en bekijk vorige dagen

• Bekijk een opgeslagen video via de koppeling 
op de kalender of bekijk een live-videostream



Apparaten
De apparaten die op het systeem zijn 
aangesloten, kunnen worden gebruikt om 
woningautomatiseringseffecten te maken. 
De apparaten kunnen deel uitmaken van 

het beveiligingssysteem of automatiseringsproducten 
zijn. In de toekomst kunnen ook meldingen via internet, 
zoals weerberichten en informatie over zonsopgang en 
zonsondergang, worden gebruikt. 
Apparaten van alarmsystemen kunnen worden gebruikt om een 
woning te automatiseren zonder dat dit de integriteit van het 
alarmsysteem aantast. Beveiliging staat bij Texecom Connect 
voorop. Daarom is de app zo ontworpen dat eindgebruikers 
niet per ongeluk de werking van hun beveiligingssysteem 
kunnen aanpassen.

„Ik wil op de hoogte blijven 
en de controle houden 
over alle aspecten van mijn 
gebouw. Dankzij de toegang 
tot realtime-informatie en 
automatiseringssystemen kan 
ik mijn operationele kosten 
verlagen.”

Voorbeeld van apparaten:
De status van het apparaat wordt duidelijk 
weergegeven

Voorbeelden van apparaten:
Draadloze stekker en camera.



Ruimten
Apparaten worden in de Texecom Connect-app onderverdeeld in 
ruimten, waardoor heel eenvoudig en intuïtief apparaten kunnen 
worden gelokaliseerd en automatiseringsrecepten met meerdere 
apparaten kunnen worden gemaakt.

Wanneer de Texecom Connect-app voor de eerste keer worden gebruikt, worden 
de beveiligingsapparaten door de monteur in ruimten ingedeeld zodat de 
eindgebruiker de apparaten kan gebruiken om zijn woning te automatiseren.

Ruimten bieden de gemakkelijkste manier om de Texecom Connect-app te 
gebruiken omdat de gebruiker apparaten gewoon rechtstreeks kan in- en 
uitschakelen via het menu. Dankzij de indeling in ruimten kan elk apparaat in 
het systeem in maximaal vier gebaren vanaf het startscherm worden benaderd. 
Daardoor kunnen de apparaten snel, gemakkelijk en intuïtief worden bediend. „Ik wil controle over mijn 

beveiliging en mijn eigen 
bedrijf in de gaten houden 
in combinatie met mijn 
alarm dat door professionals 
wordt bewaakt.”

Voorbeeld van ruimten:
Ruimten en apparaten voor winkel



Beveiligingsverlichting

Als dit gebeurt

Moet dit gebeuren

Voorbeeldrecept:
schakel de binnenverlichting uit om net 
te doen of er iemand aanwezig is als 
het buiten donker is en het systeem is 
ingeschakeld

Recepten
'Recepten’ vormen een gebruiksvriendelijke manier om de programmeeracties te beschrijven die voor 
de automatisering worden gebruikt. De Texecom Connect-app wordt geprogrammeerd op basis van 
oorzaak en gevolg.

Voorbeelden van recepten zijn: ‘Als ik de voordeur open en het buiten donker is, moet de halverlichting worden 
ingeschakeld’ en ‘Stuur een melding naar mijn telefoon als er iemand bij de voordeur wordt waargenomen'.

Er kan een breed scala aan recepten in systeemmodi worden gegroepeerd, zodat bepaalde recepten alleen worden 
uitgevoerd op basis van de systeemmodus. (In de bovenstaande voorbeelden wilt u mogelijk dat de app alleen een 
melding stuurt als er iemand bij de voordeur staat op het moment dat u niet aanwezig bent.)

„Het ideale beveiligingssysteem voor 
woningen moet zich aan ons kunnen 
aanpassen. Het moet instelbaar zijn 
omdat onze behoeften door de loop 
der tijd veranderen.”

ALS
Het alarm is uitgeschakeld 
EN er een beweging wordt 

gedetecteerd

DAN
Moet de lamp op de  

verdieping worden ingeschakeld

Een recept programmeren:



„Veiligheid is ongekend 
belangrijk. Ik wil me thuis 
veilig voelen en weten dat 
mijn gezin wordt beschermd 
als ik naar mijn werk ben.”

Bioscoopmodus

Recepten in deze modus

Effecten in deze modus

Voorbeeld van modus:
Omgevingssysteem ingeschakeld, 
stekker van AV-apparaten ingeschakeld, 
stekker van lamp uitgeschakeld

Modi
Dit is de basismethode voor de bediening van het beveiligings- 
en automatiseringssysteem via de Texecom Connect-app.  
U vindt vooraf ingestelde en aangepaste systeemprofielen en 
hebt in één oogopslag controle over het systeem.

Dit is een belangrijke sneltoets 
waarmee de eindgebruiker zijn 
object in een bepaalde staat kan 
instellen, afhankelijk van hoe hij 
het systeem wil gebruiken. 

We verwachten bijvoorbeeld dat 
het systeem wordt uitgeschakeld, 
de stopcontacten in de keuken 
werken en de keukenlampen 
worden ingeschakeld als het 
buiten donker is en we de 
‘ontbijtmodus’ activeren.

Create a Mode

Select Mode Recipes 

Select Mode Effects

Name Your Mode



Premier Elite V4-firmware
Voor Texecom Connect SmartCom, de app, de SmartHub en de API hebben de Premier Elite-beveiligingspanelen minimaal 
firmwareversie 4 nodig. Elk oude Premier Elite-beveiligingspanelen kan direct worden geüpgraded met de nieuwste firmware. 
Texecom brengt regelmatig firmware-upgrades uit om de prestaties te verbeteren en nieuwe functies toe te voegen.

FASE 1: App, SmartCom, Stekker en API  

Texecom Connect-App
De Texecom Connect-app is een smartphone-app die beschikbaar is 
voor iOS-apparaten. De Texecom Connect-app verandert de beleving 
van gebruikers en voegt woningautomatisering en controle toe aan 
de Premier Elite-serie met professionele beveiligingssystemen van 
Texecom. Er zijn een tijdlijn voor directe toegang tot gebeurtenissen, 
directe controle over automatiseringsapparaten voor woningen, 
recepten voor woningautomatisering en vooraf ingestelde 
systeemmodi, pushberichten voor systeemgebeurtenissen en directe 
bediening van de camera.  

Texecom Connect-Traject

Texecom Connect SmartCom
De Texecom Connect SmartCom is een communicatiesysteem op basis van ethernet dat de Texecom 
Connect-beleving ondersteunt doordat het elk Premier Elite-beveiligingspanelen verbindt met 
een lokaal netwerk. 

De Texecom Connect SmartCom communiceert via uitgaande verbindingen, zodat er geen 
routerpoorten hoeven te worden opengezet en een eenvoudige installatie en maximale beveiliging 
worden gegarandeerd. 

Bovendien kan elke installatie die over een internetverbinding beschikt dankzij Texecom Connect 
SmartCom betrouwbaar gebruik maken van Texecom Connect. 

Texecom Connect-Stekker
Bedien elk apparaat op netstroom op afstand met de Texecom Connect-stekker. Deze draadloze stekker 
met Ricochet®-functie wordt tussen een stopcontact en de stekker van een apparaat geplaatst en kan via 
de Texecom Connect-app worden bediend.
Texecom Connect past naadloos in de toonaangevende beveiligingssystemen uit de Premier Elite-serie 
van Texecom, zodat u direct controle hebt over uw woning en beveiliging. Beheer de werking van uw 
beveiligingssysteem, ontvang meldingen van systeemgebeurtenissen en bekijk camera’s of activiteiten 
waar u ook bent. 
Er zijn nog meer apparaten gepland, waaronder een ingang-/uitgangmodule waarmee niet-draadloze 
apparaten, draadloze radiatorkranen en omgevingsmeters voor het waarnemen van temperatuur, 
luchtvochtigheid en water draadloos kunnen worden bediend.



Texecom Connect-Smart Hub
Videoverificatie

De Texecom Connect-Smart hub is een oplossing voor videoverificatie en voor uitbreiding van woningautomatisering.  
De hub voorziet in veilige videoverwerking en de mogelijkheid om video- en logboekgegevens lokaal op te slaan met behulp 
van een microSD-kaart. Er is tevens cloudopslag beschikbaar, zodat gebruikers kunnen kiezen uit lokale opslag, cloudopslag of 
een combinatie van beide. 

Upgrades op afstand

Om de prestaties te verbeteren en de beste beveiliging te 
bieden, kan de Texecom Connect-Smart hub firmware op 
afstand worden geüpgraded. Ook hebben installateurs 
de mogelijkheid om de firmware van het aangesloten 
Premier Elite-beveiligingspanelen op afstand te 
upgraden. Eerder moest er een bezoek op locatie worden 
gebracht om de Premier Elite-firmware te upgraden.  
De toevoeging van de Texecom Connect-Smart hub 
maakt echter firmware-upgrades op afstand mogelijk.
De Texecom Connect-Smart hub biedt tal van nieuwe 
mogelijkheden en is ook compatibel met oudere 
Premier Elite-bedieningspanelen, zodat in de toekomst 
eenvoudig systeemupgrades kunnen worden 
uitgevoerd.

Z-Wave-woningautomatisering

De Texecom Connect-Smart hub bevat Z-Wave-
woningautomatisering waardoor koppeling met tal 
van apparaten voor woningautomatisering van andere 
merken mogelijk is. Voorbeelden van beschikbare 
Z-Wave-producten:

• Slimme sloten
• Verlichting
• Temperatuur- en luchtvochtigheidsmeters
• Thermostaten
• Radiatorkranen
• Home entertainment
• Controllers voor huishoudelijke apparaten
• Tuinsproeiers
• Geautomatiseerde jaloezieën
• Audiocommunicatie

FASE 2: Smart Hub

Texecom Connect-API
De Texecom Connect-API vormt een integratieprotocol dat Premier Elite-beveiligingspanelen verbindt met 
oplossingen van andere merken. Op dit moment wordt er aan een aantal gewerkt door aanbieders van 
slimme connectiviteit en door bekende namen binnen de beveiligingsmarkt.

De eerste integratie van een externe partij voor Premier Elite die gebruikmaakt van de Texecom Connect-
API is afkomstig van Control4. 

Control4 is een toonaangevende aanbieder van gepersonaliseerde automatiserings- en 
bedieningsoplossingen die u in staat stelt om nagenoeg elk apparaat in uw woning of bedrijf automatisch te bedienen.  
Het bedrijf werd in 2003 opgericht en heeft als missie het aanbieden van een elegante 
en beter betaalbare manier om verlichting, muziek, video's, beveiliging en energie in één 
ruimte of in de gehele woning te regelen en te automatiseren. Inmiddels werken door 
Control4® gecertificeerde aanbieders van invoegtoepassingen samen met eigenaren 
van woningen en bedrijfspanden om de revolutionaire voordelen van intelligente en 
verbonden woningen te realiseren. Dat leidt tot gemak, gemoedsrust en een efficiënte 
omgeving die tegelijkertijd comfortabel en veilig is.

Control4 is een gedeponeerd handelsmerk van Control4 Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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