Dit is ideaal voor situaties waar
bekabeling niet gewenst of geen
optie is. De snelle installatietijd en
de vrijwaring van hak- en breekwerk onderstrepen het gemak
van draadloze apparatuur.
Service op afstand
Tijd is geld en techniek dient de
mens. Installateurs beschikken
over de mogelijkheid om de
AlphaVision ML op afstand te
onderhouden middels een inbel
of IP verbinding. Met behulp van
het AlphaTool softwarepakket
kunnen wijzigingen snel worden
doorgevoerd en kleine storingen
efficiënt worden verholpen.
Integratie met branddetectie
Naast inbraakbeveiliging biedt
het systeem ook mogelijkheden
voor het koppelen van rookmelders, gasmelders en koolmonoxidemelders.
Het op tijd signaleren van brand
of gaslekkage kan mensenlevens
redden. Ongeacht of het systeem
in- of uitgeschakeld staat waakt
de AlphaVision ML 24 uur per dag
over de locatie en de aanwezige
personen.
Veiligheid in huis
Een gesprongen leiding of een
lekkende wasmachine of vaatwasser kan veel schade aan de
woning veroorzaken.

Compacte detectoren

Door draadloze watersensors in
de keuken, kelder of badkamer
te plaatsen wordt lekkage vroegtijdig gesignaleerd en wordt de
schade in huis tot een minimum
beperkt.
Persoonlijke veiligheid
Een draadloze paniekknop
of zender in combinatie met
een draadloze module op de
AlphaVision ML biedt een
uitstekende bescherming van
hulpbehoevenden of personeelsleden. In het geval van een
calamiteit of de noodzaak voor
assistentie kan een alarmmelding
gemaakt worden om familieleden
of instanties te waarschuwen.
Desgewenst kan de alarmmelding
als stilalarm doorgemeld worden,
waardoor de dader niet akoestisch
wordt gewaarschuwd dat hulp
onderweg is.

Proximity pas voor directe in- en uitschakeling

Familieleden, collega’s, sleutelhouders of de meldkamer
kunnen automatisch via het
systeem gewaarschuwd worden.
De alarmmelding kan naar een
mobiele of vaste telefoon worden
doorgemeld als SMS tekstbericht
of als spraakbericht. Desgewenst
kan de alarmmelding worden
doorgebeld naar een meldkamer
voor directe alarmopvolging en
hulpverlening.

De kosten verbonden aan een
persoonlijk bezoek worden
hiermee tot een minimum
beperkt. Dit alles natuurlijk op
basis van uw goedkeuring;
immers uw privacy staat voorop.

Passend in elk interieur
Een goede werking van de installatie is natuurlijk het belangrijkst,
maar het oog wil ook wat. Naast
het functionele doel van beveiliging
kan het compacte bedieningspaneel qua uiterlijk uitstekend in
elk interieur worden toegepast.
Ook alle aanvullende en zichtbaar aanwezige beveiligingscomponenten,zoals bijvoorbeeld
detectoren, flitsers, sirenes en
rookmelders, kunnen dankzij de
moderne compacte vormgeving
probleemloos in elke woon- of
werkomgeving worden toegepast.
De zekerheid van een
AlphaVision
Het merk AlphaVision staat al
meer dan 10 jaar garant voor
kwaliteit en betrouwbaarheid.
Met de komst van de nieuwe
ML centrale wordt deze traditie
voortgezet. Hightech techniek in
combinatie met de modernste
productietechnieken zorgen voor
een optimale productkwaliteit.

De AlphaVision ML voldoet
volledig aan de Europese
normen voor elektronische
beveiliging en staat geregistreerd
bij het Nationaal Centrum voor
Preventie (NCP).

AlphaVision ML
Hybride alarmsysteem

Goed advies via de
vakspecialist
De erkende installateur kan u
uitstekend adviseren in de keuze
van beveiliging. Op basis van uw
budget en uw specifieke woonof werksituatie wordt samen
met u voor de meest optimale
beveiliging van uw woonhuis of
bedrijfspand gekozen.
De AlphaVision ML centrale is
leverbaar in een aantal productvarianten, zodat voor elke woonof werksituatie een passende
beveiligingsoplossing geboden
kan worden. Vraag bij uw
beveiligingsinstallateur naar
de mogelijkheden.

www.alphatronics.nl

Het gemak van draadloos
Met behulp van een draadloze
ontvanger kan de AlphaVision ML
centrale eenvoudig worden uitgebreid met draadloze detectoren,
magneetcontacten en andere
beveiligingscomponenten.

Dé basis voor de betrouwbare beveiliging
van uw woonhuis, winkel of bedrijfspand
Aangeboden door:

Draadloze paniekzender
AlphaVision ML® is een gedeponeerd handelsmerk van Alphatronics b.v. PowerCode® is een gedeponeerd handelsmerk van Visonic Ltd. © 2009, Alphatronics b.v.
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Hybride AlphaVision ML alarmsysteem
Kies voor de optimale beveiliging van uw woning, winkel of bedrijf

Maatwerk in beveiliging
Van woonhuis tot bedrijfspand.
De AlphaVision ML inbraakcentrale biedt, dankzij de hybride
opzet, voor elke situatie een
passende oplossing. Het
systeem laat zich uitermate
makkelijk aanpassen aan de
individuele wensen van de
eindgebruiker en is daarmee de
ideale beveiligingscentrale voor
zowel woningen als winkels
en bedrijven.
De AlphaVision ML is het
resultaat van jarenlange feedback uit de markt van particuliere
en klein zakelijke eindgebruikers
en hun verwachtingen van
een alarmsysteem.
Internet heeft de toekomst
All-IP communicatie over een
(A)DSL verbinding wordt de
standaard. Als eerste in de markt
voorziet Alphatronics haar
nieuwe centrales standaard van
een geïntegreerde IP kiezer.
Breedband internet is nu al
overal beschikbaar, is snel
en biedt de gebruiker ﬂinke
besparingen.

Doormelding via IP (internet
protocol) naar de meldkamer
heeft als voordeel dat u als eindgebruiker niet meer wordt geconfronteerd met extra belkosten
voor status- en alarmmeldingen.
Daarnaast biedt deze “bewaakte”
verbinding met de meldkamer
een hogere mate van zekerheid
en betrouwbaarheid.
De basis van uw beveiliging
De AlphaVision ML centrale is
een echt hightech product van
eigen bodem. Ontwikkeld op
basis van nieuwste technologie
en geproduceerd volgens de
modernste reflow productietechniek van dit moment.

Hierdoor bent u als eindgebruiker
verzekerd van stabiliteit, een hoog
gebruiksgemak en een optimale
werking van uw installatie.
Standaard beschikt het systeem
over 12 bekabelde zones en
kan door middel van modules
eenvoudig worden uitgebreid tot
een maximum van 44 bekabelde
en/of draadloze zones.
Alarmmeldingen worden standaard
via de geïntegreerde IP kiezer direct
doorgemeld naar de meldkamer.
Het is tevens mogelijk om alarmmeldingen analoog of via het
mobiele netwerk te versturen
middels een optionele PSTN
of GSM kiezer.
De AlphaVision ML kan uitgebreid
worden met een spraakmodule,
waarmee alarmmeldingen als
spraakbericht naar de (mobiele)
telefoon kunnen worden verstuurd.
Door het aansluiten van een
bedieningspaneel met geïntegreerde microfoon en luidsprekers
kan de gebruiker tevens vocaal
worden ondersteund bij de
bediening van de centrale.

AlphaVision ML centrale met bedieningspaneel

Optimale alarmcommunicatie
Bij detectie van een inbraak,
brand of een andere calamiteit
zal de alarmmelding direct via de
geïntegreerde IP kiezer naar de
meldkamer worden verstuurd.
Desgewenst kan de doormelding
ook via PSTN of GSM/GPRS
worden verstuurd. Door te kiezen
voor een PSTN of GSM module
kunnen alarmmeldingen via een
traditionele analoge telefoonlijn
of via het GSM netwerk naar de
meldkamer of naar privé-nummers
worden verstuurd.

Optimaal bedieningsgemak
Het geheel nieuw ontworpen LCD
of LCD/proximity bedieningspaneel kan dankzij de moderne
compacte vormgeving perfect
in elke woon- of werkomgeving
worden toegepast. Alle functies
en programmering van het
systeem kunnen zeer eenvoudig
via het bedieningspaneel worden
uitgevoerd. Eindgebruikers
kunnen zelf de geprogrammeerde
privé-telefoonnummers via het
bedieningspaneel wijzigen in
geval van een nieuw nummer.
Voor extra bedieningsgemak kan
de gebruiker gebruik maken van
een proximity pas voor in- en
uitschakeling van het systeem.
Het invoeren van een code is
nu niet meer nodig.

Het systeem kan ook draadloos
worden bediend door toepassing
van een draadloze module. Met
één druk op de knop van een
compacte handzender kunt u
de centrale nu op afstand inof uitschakelen.

Gedeeltelijke inschakeling
De AlphaVision ML is ontwikkeld
om 24 uur per dag over uw
waardevolle bezittingen, gezinsleden of personeel te waken.
Door het opsplitsen van het
systeem in maximaal 4 secties is
het mogelijk om bepaalde ruimtes
in uw huis of bedrijf te beveiligen,
terwijl u zich elders in de woning
of bedrijfspand onbezorgd kunt
blijven bewegen. Bij het verlaten
van het pand kan de beveiliging
in zijn geheel weer worden
ingeschakeld.

Bij hoogrisico objecten is het
vaak verplicht om tevens te
beschikken over een back-up
verbinding. De AlphaVision ML
beschikt over de mogelijkheid
om een back-up verbinding te
creëren via GSM/GPRS middels
de optionele GSM module.
Mogelijkheid tot inluisteren
Ook in uw afwezigheid waakt
het systeem over uw woning of
bedrijfspand. In geval van alarm
zal het systeem dit automatisch
doormelden. Indien alarmmeldingen worden doorgemeld
naar privé-telefoonnummers kan
de ontvangende partij, na het
invoeren van de code, inluisteren
op de locatie en zo bepalen hoe
kritisch de situatie is.
Ook kan de gebruiker het
systeem opbellen en het systeem
in- en uitschakelen met behulp
van de (mobiele) telefoon.

WONINGEN
VAKANTIEHUIZEN
PRAKTIJKEN
WINKELS
KANTOREN
BEDRIJVEN
VERENIGINGEN

Onderscheidend door
• Optimale beveiliging van woonhuizen, winkels en kantoren
• Probleemloze installatie en eenvoudige bediening
• 12-44 zones bekabeld en/of draadloos
• 4 secties, 8 bedieningspanelen, 98 gebruikerscodes
• Beschikt over geïntegreerde IP kiezer (remote service)
• Nieuwe lijn design bedieningspanelen LCD of LCD/prox met spraak
• Directe in- en uitschakeling mogelijk middels proximity toegangspas of
draadloze handzender
• SMS tekstberichten en opties voor spraakondersteuning
• Uitgebreide back-up communicatie mogelijk (PSTN/ISDN/GSM/GPRS)
• Programmering via paneel of lokaal/op afstand met het AlphaTool
pakket
• NCP geregistreerd
• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

Kenmerken
Aantal zones
Aantal secties
Aantal bedieningspanelen
Draadloze bediening
Bediening met prox pas
Bedraad uitbreidbaar
Draadloos uitbreidbaar
Aantal gebruikerscodes

AlphaVision ML
12-44
4
8
Ja, optioneel
Ja, optioneel
Ja
Ja
98

Design LCD bedieningspaneel
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Hybride AlphaVision ML alarmsysteem
Kies voor de optimale beveiliging van uw woning, winkel of bedrijf

Maatwerk in beveiliging
Van woonhuis tot bedrijfspand.
De AlphaVision ML inbraakcentrale biedt, dankzij de hybride
opzet, voor elke situatie een
passende oplossing. Het
systeem laat zich uitermate
makkelijk aanpassen aan de
individuele wensen van de
eindgebruiker en is daarmee de
ideale beveiligingscentrale voor
zowel woningen als winkels
en bedrijven.
De AlphaVision ML is het
resultaat van jarenlange feedback uit de markt van particuliere
en klein zakelijke eindgebruikers
en hun verwachtingen van
een alarmsysteem.
Internet heeft de toekomst
All-IP communicatie over een
(A)DSL verbinding wordt de
standaard. Als eerste in de markt
voorziet Alphatronics haar
nieuwe centrales standaard van
een geïntegreerde IP kiezer.
Breedband internet is nu al
overal beschikbaar, is snel
en biedt de gebruiker ﬂinke
besparingen.

Doormelding via IP (internet
protocol) naar de meldkamer
heeft als voordeel dat u als eindgebruiker niet meer wordt geconfronteerd met extra belkosten
voor status- en alarmmeldingen.
Daarnaast biedt deze “bewaakte”
verbinding met de meldkamer
een hogere mate van zekerheid
en betrouwbaarheid.
De basis van uw beveiliging
De AlphaVision ML centrale is
een echt hightech product van
eigen bodem. Ontwikkeld op
basis van nieuwste technologie
en geproduceerd volgens de
modernste reflow productietechniek van dit moment.

Hierdoor bent u als eindgebruiker
verzekerd van stabiliteit, een hoog
gebruiksgemak en een optimale
werking van uw installatie.
Standaard beschikt het systeem
over 12 bekabelde zones en
kan door middel van modules
eenvoudig worden uitgebreid tot
een maximum van 44 bekabelde
en/of draadloze zones.
Alarmmeldingen worden standaard
via de geïntegreerde IP kiezer direct
doorgemeld naar de meldkamer.
Het is tevens mogelijk om alarmmeldingen analoog of via het
mobiele netwerk te versturen
middels een optionele PSTN
of GSM kiezer.
De AlphaVision ML kan uitgebreid
worden met een spraakmodule,
waarmee alarmmeldingen als
spraakbericht naar de (mobiele)
telefoon kunnen worden verstuurd.
Door het aansluiten van een
bedieningspaneel met geïntegreerde microfoon en luidsprekers
kan de gebruiker tevens vocaal
worden ondersteund bij de
bediening van de centrale.

AlphaVision ML centrale met bedieningspaneel

Optimale alarmcommunicatie
Bij detectie van een inbraak,
brand of een andere calamiteit
zal de alarmmelding direct via de
geïntegreerde IP kiezer naar de
meldkamer worden verstuurd.
Desgewenst kan de doormelding
ook via PSTN of GSM/GPRS
worden verstuurd. Door te kiezen
voor een PSTN of GSM module
kunnen alarmmeldingen via een
traditionele analoge telefoonlijn
of via het GSM netwerk naar de
meldkamer of naar privé-nummers
worden verstuurd.

Optimaal bedieningsgemak
Het geheel nieuw ontworpen LCD
of LCD/proximity bedieningspaneel kan dankzij de moderne
compacte vormgeving perfect
in elke woon- of werkomgeving
worden toegepast. Alle functies
en programmering van het
systeem kunnen zeer eenvoudig
via het bedieningspaneel worden
uitgevoerd. Eindgebruikers
kunnen zelf de geprogrammeerde
privé-telefoonnummers via het
bedieningspaneel wijzigen in
geval van een nieuw nummer.
Voor extra bedieningsgemak kan
de gebruiker gebruik maken van
een proximity pas voor in- en
uitschakeling van het systeem.
Het invoeren van een code is
nu niet meer nodig.

Het systeem kan ook draadloos
worden bediend door toepassing
van een draadloze module. Met
één druk op de knop van een
compacte handzender kunt u
de centrale nu op afstand inof uitschakelen.

Gedeeltelijke inschakeling
De AlphaVision ML is ontwikkeld
om 24 uur per dag over uw
waardevolle bezittingen, gezinsleden of personeel te waken.
Door het opsplitsen van het
systeem in maximaal 4 secties is
het mogelijk om bepaalde ruimtes
in uw huis of bedrijf te beveiligen,
terwijl u zich elders in de woning
of bedrijfspand onbezorgd kunt
blijven bewegen. Bij het verlaten
van het pand kan de beveiliging
in zijn geheel weer worden
ingeschakeld.

Bij hoogrisico objecten is het
vaak verplicht om tevens te
beschikken over een back-up
verbinding. De AlphaVision ML
beschikt over de mogelijkheid
om een back-up verbinding te
creëren via GSM/GPRS middels
de optionele GSM module.
Mogelijkheid tot inluisteren
Ook in uw afwezigheid waakt
het systeem over uw woning of
bedrijfspand. In geval van alarm
zal het systeem dit automatisch
doormelden. Indien alarmmeldingen worden doorgemeld
naar privé-telefoonnummers kan
de ontvangende partij, na het
invoeren van de code, inluisteren
op de locatie en zo bepalen hoe
kritisch de situatie is.
Ook kan de gebruiker het
systeem opbellen en het systeem
in- en uitschakelen met behulp
van de (mobiele) telefoon.

WONINGEN
VAKANTIEHUIZEN
PRAKTIJKEN
WINKELS
KANTOREN
BEDRIJVEN
VERENIGINGEN

Onderscheidend door
• Optimale beveiliging van woonhuizen, winkels en kantoren
• Probleemloze installatie en eenvoudige bediening
• 12-44 zones bekabeld en/of draadloos
• 4 secties, 8 bedieningspanelen, 98 gebruikerscodes
• Beschikt over geïntegreerde IP kiezer (remote service)
• Nieuwe lijn design bedieningspanelen LCD of LCD/prox met spraak
• Directe in- en uitschakeling mogelijk middels proximity toegangspas of
draadloze handzender
• SMS tekstberichten en opties voor spraakondersteuning
• Uitgebreide back-up communicatie mogelijk (PSTN/ISDN/GSM/GPRS)
• Programmering via paneel of lokaal/op afstand met het AlphaTool
pakket
• NCP geregistreerd
• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

Kenmerken
Aantal zones
Aantal secties
Aantal bedieningspanelen
Draadloze bediening
Bediening met prox pas
Bedraad uitbreidbaar
Draadloos uitbreidbaar
Aantal gebruikerscodes

AlphaVision ML
12-44
4
8
Ja, optioneel
Ja, optioneel
Ja
Ja
98
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Hybride AlphaVision ML alarmsysteem
Kies voor de optimale beveiliging van uw woning, winkel of bedrijf

Maatwerk in beveiliging
Van woonhuis tot bedrijfspand.
De AlphaVision ML inbraakcentrale biedt, dankzij de hybride
opzet, voor elke situatie een
passende oplossing. Het
systeem laat zich uitermate
makkelijk aanpassen aan de
individuele wensen van de
eindgebruiker en is daarmee de
ideale beveiligingscentrale voor
zowel woningen als winkels
en bedrijven.
De AlphaVision ML is het
resultaat van jarenlange feedback uit de markt van particuliere
en klein zakelijke eindgebruikers
en hun verwachtingen van
een alarmsysteem.
Internet heeft de toekomst
All-IP communicatie over een
(A)DSL verbinding wordt de
standaard. Als eerste in de markt
voorziet Alphatronics haar
nieuwe centrales standaard van
een geïntegreerde IP kiezer.
Breedband internet is nu al
overal beschikbaar, is snel
en biedt de gebruiker ﬂinke
besparingen.

Doormelding via IP (internet
protocol) naar de meldkamer
heeft als voordeel dat u als eindgebruiker niet meer wordt geconfronteerd met extra belkosten
voor status- en alarmmeldingen.
Daarnaast biedt deze “bewaakte”
verbinding met de meldkamer
een hogere mate van zekerheid
en betrouwbaarheid.
De basis van uw beveiliging
De AlphaVision ML centrale is
een echt hightech product van
eigen bodem. Ontwikkeld op
basis van nieuwste technologie
en geproduceerd volgens de
modernste reflow productietechniek van dit moment.

Hierdoor bent u als eindgebruiker
verzekerd van stabiliteit, een hoog
gebruiksgemak en een optimale
werking van uw installatie.
Standaard beschikt het systeem
over 12 bekabelde zones en
kan door middel van modules
eenvoudig worden uitgebreid tot
een maximum van 44 bekabelde
en/of draadloze zones.
Alarmmeldingen worden standaard
via de geïntegreerde IP kiezer direct
doorgemeld naar de meldkamer.
Het is tevens mogelijk om alarmmeldingen analoog of via het
mobiele netwerk te versturen
middels een optionele PSTN
of GSM kiezer.
De AlphaVision ML kan uitgebreid
worden met een spraakmodule,
waarmee alarmmeldingen als
spraakbericht naar de (mobiele)
telefoon kunnen worden verstuurd.
Door het aansluiten van een
bedieningspaneel met geïntegreerde microfoon en luidsprekers
kan de gebruiker tevens vocaal
worden ondersteund bij de
bediening van de centrale.

AlphaVision ML centrale met bedieningspaneel

Optimale alarmcommunicatie
Bij detectie van een inbraak,
brand of een andere calamiteit
zal de alarmmelding direct via de
geïntegreerde IP kiezer naar de
meldkamer worden verstuurd.
Desgewenst kan de doormelding
ook via PSTN of GSM/GPRS
worden verstuurd. Door te kiezen
voor een PSTN of GSM module
kunnen alarmmeldingen via een
traditionele analoge telefoonlijn
of via het GSM netwerk naar de
meldkamer of naar privé-nummers
worden verstuurd.

Optimaal bedieningsgemak
Het geheel nieuw ontworpen LCD
of LCD/proximity bedieningspaneel kan dankzij de moderne
compacte vormgeving perfect
in elke woon- of werkomgeving
worden toegepast. Alle functies
en programmering van het
systeem kunnen zeer eenvoudig
via het bedieningspaneel worden
uitgevoerd. Eindgebruikers
kunnen zelf de geprogrammeerde
privé-telefoonnummers via het
bedieningspaneel wijzigen in
geval van een nieuw nummer.
Voor extra bedieningsgemak kan
de gebruiker gebruik maken van
een proximity pas voor in- en
uitschakeling van het systeem.
Het invoeren van een code is
nu niet meer nodig.

Het systeem kan ook draadloos
worden bediend door toepassing
van een draadloze module. Met
één druk op de knop van een
compacte handzender kunt u
de centrale nu op afstand inof uitschakelen.

Gedeeltelijke inschakeling
De AlphaVision ML is ontwikkeld
om 24 uur per dag over uw
waardevolle bezittingen, gezinsleden of personeel te waken.
Door het opsplitsen van het
systeem in maximaal 4 secties is
het mogelijk om bepaalde ruimtes
in uw huis of bedrijf te beveiligen,
terwijl u zich elders in de woning
of bedrijfspand onbezorgd kunt
blijven bewegen. Bij het verlaten
van het pand kan de beveiliging
in zijn geheel weer worden
ingeschakeld.

Bij hoogrisico objecten is het
vaak verplicht om tevens te
beschikken over een back-up
verbinding. De AlphaVision ML
beschikt over de mogelijkheid
om een back-up verbinding te
creëren via GSM/GPRS middels
de optionele GSM module.
Mogelijkheid tot inluisteren
Ook in uw afwezigheid waakt
het systeem over uw woning of
bedrijfspand. In geval van alarm
zal het systeem dit automatisch
doormelden. Indien alarmmeldingen worden doorgemeld
naar privé-telefoonnummers kan
de ontvangende partij, na het
invoeren van de code, inluisteren
op de locatie en zo bepalen hoe
kritisch de situatie is.
Ook kan de gebruiker het
systeem opbellen en het systeem
in- en uitschakelen met behulp
van de (mobiele) telefoon.

WONINGEN
VAKANTIEHUIZEN
PRAKTIJKEN
WINKELS
KANTOREN
BEDRIJVEN
VERENIGINGEN

Onderscheidend door
• Optimale beveiliging van woonhuizen, winkels en kantoren
• Probleemloze installatie en eenvoudige bediening
• 12-44 zones bekabeld en/of draadloos
• 4 secties, 8 bedieningspanelen, 90 gebruikerscodes
• Beschikt over geïntegreerde IP kiezer (remote service)
• Nieuwe lijn design bedieningspanelen LCD of LCD/prox met spraak
• Directe in- en uitschakeling mogelijk middels proximity toegangspas of
draadloze handzender
• SMS tekstberichten en opties voor spraakondersteuning
• Uitgebreide back-up communicatie mogelijk (PSTN/ISDN/GSM/GPRS)
• Programmering via paneel of lokaal/op afstand met het AlphaTool
pakket
• NCP geregistreerd
• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

Kenmerken
Aantal zones
Aantal secties
Aantal bedieningspanelen
Draadloze bediening
Bediening met prox pas
Bedraad uitbreidbaar
Draadloos uitbreidbaar
Aantal gebruikerscodes

AlphaVision ML
12-44
4
8
Ja, optioneel
Ja, optioneel
Ja
Ja
90
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Dit is ideaal voor situaties waar
bekabeling niet gewenst of geen
optie is. De snelle installatietijd en
de vrijwaring van hak- en breekwerk onderstrepen het gemak
van draadloze apparatuur.
Service op afstand
Tijd is geld en techniek dient de
mens. Installateurs beschikken
over de mogelijkheid om de
AlphaVision ML op afstand te
onderhouden middels een inbel
of IP verbinding. Met behulp van
het AlphaTool softwarepakket
kunnen wijzigingen snel worden
doorgevoerd en kleine storingen
efficiënt worden verholpen.
Integratie met branddetectie
Naast inbraakbeveiliging biedt
het systeem ook mogelijkheden
voor het koppelen van rookmelders, gasmelders en koolmonoxidemelders.
Het op tijd signaleren van brand
of gaslekkage kan mensenlevens
redden. Ongeacht of het systeem
in- of uitgeschakeld staat waakt
de AlphaVision ML 24 uur per dag
over de locatie en de aanwezige
personen.
Veiligheid in huis
Een gesprongen leiding of een
lekkende wasmachine of vaatwasser kan veel schade aan de
woning veroorzaken.

Compacte detectoren

Door draadloze watersensors in
de keuken, kelder of badkamer
te plaatsen wordt lekkage vroegtijdig gesignaleerd en wordt de
schade in huis tot een minimum
beperkt.
Persoonlijke veiligheid
Een draadloze paniekknop
of zender in combinatie met
een draadloze module op de
AlphaVision ML biedt een
uitstekende bescherming van
hulpbehoevenden of personeelsleden. In het geval van een
calamiteit of de noodzaak voor
assistentie kan een alarmmelding
gemaakt worden om familieleden
of instanties te waarschuwen.
Desgewenst kan de alarmmelding
als stilalarm doorgemeld worden,
waardoor de dader niet akoestisch
wordt gewaarschuwd dat hulp
onderweg is.

Proximity pas voor directe in- en uitschakeling

Familieleden, collega’s, sleutelhouders of de meldkamer
kunnen automatisch via het
systeem gewaarschuwd worden.
De alarmmelding kan naar een
mobiele of vaste telefoon worden
doorgemeld als SMS tekstbericht
of als spraakbericht. Desgewenst
kan de alarmmelding worden
doorgebeld naar een meldkamer
voor directe alarmopvolging en
hulpverlening.

De kosten verbonden aan een
persoonlijk bezoek worden
hiermee tot een minimum
beperkt. Dit alles natuurlijk op
basis van uw goedkeuring;
immers uw privacy staat voorop.

Passend in elk interieur
Een goede werking van de installatie is natuurlijk het belangrijkst,
maar het oog wil ook wat. Naast
het functionele doel van beveiliging
kan het compacte bedieningspaneel qua uiterlijk uitstekend in
elk interieur worden toegepast.
Ook alle aanvullende en zichtbaar aanwezige beveiligingscomponenten,zoals bijvoorbeeld
detectoren, flitsers, sirenes en
rookmelders, kunnen dankzij de
moderne compacte vormgeving
probleemloos in elke woon- of
werkomgeving worden toegepast.
De zekerheid van een
AlphaVision
Het merk AlphaVision staat al
meer dan 10 jaar garant voor
kwaliteit en betrouwbaarheid.
Met de komst van de nieuwe
ML centrale wordt deze traditie
voortgezet. Hightech techniek in
combinatie met de modernste
productietechnieken zorgen voor
een optimale productkwaliteit.

De AlphaVision ML voldoet
volledig aan de Europese
normen voor elektronische
beveiliging en staat geregistreerd
bij het Nationaal Centrum voor
Preventie (NCP).

AlphaVision ML
Hybride alarmsysteem

Goed advies via de
vakspecialist
De erkende installateur kan u
uitstekend adviseren in de keuze
van beveiliging. Op basis van uw
budget en uw specifieke woonof werksituatie wordt samen
met u voor de meest optimale
beveiliging van uw woonhuis of
bedrijfspand gekozen.
De AlphaVision ML centrale is
leverbaar in een aantal productvarianten, zodat voor elke woonof werksituatie een passende
beveiligingsoplossing geboden
kan worden. Vraag bij uw
beveiligingsinstallateur naar
de mogelijkheden.

www.alphatronics.nl

Het gemak van draadloos
Met behulp van een draadloze
ontvanger kan de AlphaVision ML
centrale eenvoudig worden uitgebreid met draadloze detectoren,
magneetcontacten en andere
beveiligingscomponenten.

Dé basis voor de betrouwbare beveiliging
van uw woonhuis, winkel of bedrijfspand
Aangeboden door:

Draadloze paniekzender
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Dit is ideaal voor situaties waar
bekabeling niet gewenst of geen
optie is. De snelle installatietijd en
de vrijwaring van hak- en breekwerk onderstrepen het gemak
van draadloze apparatuur.
Service op afstand
Tijd is geld en techniek dient de
mens. Installateurs beschikken
over de mogelijkheid om de
AlphaVision ML op afstand te
onderhouden middels een inbel
of IP verbinding. Met behulp van
het AlphaTool softwarepakket
kunnen wijzigingen snel worden
doorgevoerd en kleine storingen
efficiënt worden verholpen.
Integratie met branddetectie
Naast inbraakbeveiliging biedt
het systeem ook mogelijkheden
voor het koppelen van rookmelders, gasmelders en koolmonoxidemelders.
Het op tijd signaleren van brand
of gaslekkage kan mensenlevens
redden. Ongeacht of het systeem
in- of uitgeschakeld staat waakt
de AlphaVision ML 24 uur per dag
over de locatie en de aanwezige
personen.
Veiligheid in huis
Een gesprongen leiding of een
lekkende wasmachine of vaatwasser kan veel schade aan de
woning veroorzaken.

Compacte detectoren

Door draadloze watersensors in
de keuken, kelder of badkamer
te plaatsen wordt lekkage vroegtijdig gesignaleerd en wordt de
schade in huis tot een minimum
beperkt.
Persoonlijke veiligheid
Een draadloze paniekknop
of zender in combinatie met
een draadloze module op de
AlphaVision ML biedt een
uitstekende bescherming van
hulpbehoevenden of personeelsleden. In het geval van een
calamiteit of de noodzaak voor
assistentie kan een alarmmelding
gemaakt worden om familieleden
of instanties te waarschuwen.
Desgewenst kan de alarmmelding
als stilalarm doorgemeld worden,
waardoor de dader niet akoestisch
wordt gewaarschuwd dat hulp
onderweg is.

Proximity pas voor directe in- en uitschakeling

Familieleden, collega’s, sleutelhouders of de meldkamer
kunnen automatisch via het
systeem gewaarschuwd worden.
De alarmmelding kan naar een
mobiele of vaste telefoon worden
doorgemeld als SMS tekstbericht
of als spraakbericht. Desgewenst
kan de alarmmelding worden
doorgebeld naar een meldkamer
voor directe alarmopvolging en
hulpverlening.

De kosten verbonden aan een
persoonlijk bezoek worden
hiermee tot een minimum
beperkt. Dit alles natuurlijk op
basis van uw goedkeuring;
immers uw privacy staat voorop.

Passend in elk interieur
Een goede werking van de installatie is natuurlijk het belangrijkst,
maar het oog wil ook wat. Naast
het functionele doel van beveiliging
kan het compacte bedieningspaneel qua uiterlijk uitstekend in
elk interieur worden toegepast.
Ook alle aanvullende en zichtbaar aanwezige beveiligingscomponenten,zoals bijvoorbeeld
detectoren, flitsers, sirenes en
rookmelders, kunnen dankzij de
moderne compacte vormgeving
probleemloos in elke woon- of
werkomgeving worden toegepast.
De zekerheid van een
AlphaVision
Het merk AlphaVision staat al
meer dan 10 jaar garant voor
kwaliteit en betrouwbaarheid.
Met de komst van de nieuwe
ML centrale wordt deze traditie
voortgezet. Hightech techniek in
combinatie met de modernste
productietechnieken zorgen voor
een optimale productkwaliteit.

De AlphaVision ML voldoet
volledig aan de Europese
normen voor elektronische
beveiliging en staat geregistreerd
bij het Nationaal Centrum voor
Preventie (NCP).

AlphaVision ML
Hybride alarmsysteem

Goed advies via de
vakspecialist
De erkende installateur kan u
uitstekend adviseren in de keuze
van beveiliging. Op basis van uw
budget en uw specifieke woonof werksituatie wordt samen
met u voor de meest optimale
beveiliging van uw woonhuis of
bedrijfspand gekozen.
De AlphaVision ML centrale is
leverbaar in een aantal productvarianten, zodat voor elke woonof werksituatie een passende
beveiligingsoplossing geboden
kan worden. Vraag bij uw
beveiligingsinstallateur naar
de mogelijkheden.

www.alphatronics.nl

Het gemak van draadloos
Met behulp van een draadloze
ontvanger kan de AlphaVision ML
centrale eenvoudig worden uitgebreid met draadloze detectoren,
magneetcontacten en andere
beveiligingscomponenten.

Dé basis voor de betrouwbare beveiliging
van uw woonhuis, winkel of bedrijfspand
Aangeboden door:
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