AlphaBox
Bekabeld/draadloos alarmsysteem

Kies voor de optimale beveiliging
van uw woonhuis of kantoor

BEVEILIG UZELF
OP DE BESTE MANIER
HOE VERVELEND OOK, DE KANS DAT
U SLACHTOFFER WORDT VAN EEN
INBRAAK NEEMT JAARLIJKS TOE.
MECHANISCHE BEVEILIGING
ALLEEN WERKT SLECHTS VERTRAGEND.
EENMAAL BINNEN HEEFT DE INBREKER
VRIJ SPEL OM PROBLEEMLOOS

Het doormelden van alarm
Bij detectie van beweging of bij
een poging tot sabotage van
het alarmsysteem zal de sirene
worden geactiveerd. Tegelijkertijd
wordt de meldkamer automatisch
via de geïntegreerde telefoonkiezer gewaarschuwd en zal men
daar zorgdragen voor directe
alarmopvolging.

ALLE WAARDEVOLLE SPULLEN
MEE TE NEMEN.
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING BIEDT,
NAAST DEGELIJK INBRAAKWEREND
HANG- EN SLUITWERK, EEN
UITSTEKENDE AANVULLING OP DE
TOTALE BEVEILIGING VAN

De alarmmelding kan ook naar
privé-telefoonnummers worden
doorgemeld. In die situatie zult
u of een andere sleutelhouder
automatisch door het systeem
via uw (mobiele) telefoon worden
gewaarschuwd.

UW WONING, WINKEL OF KANTOOR.

De basis van uw beveiliging
De AlphaBox centrale is een
hightech product van eigen
bodem. Ontwikkeld op basis van
reeds bewezen technologie
en geproduceerd volgens de
modernste reflow productietechniek van dit moment.
Hierdoor bent u als eindgebruiker
verzekerd van stabiliteit, een hoog
gebruiksgemak en een jarenlange
betrouwbare werking van de
installatie.
Standaard beschikt het systeem
over 8 zones en kan door middel
van modules eenvoudig worden
uitgebreid tot een maximum van 32
bekabelde en/of draadloze zones.

DOOR DETECTOREN EN MAGNEET-

Alarmmeldingen worden via de
analoge kiezer direct doorgemeld
naar de meldkamer of naar
privé-telefoonnummers (SMS).
U kunt als eindgebruiker zelf
naar wens de geprogrammeerde
privé-telefoonnummers via het
bedieningspaneel wijzigen in
geval van een nieuw nummer.

CONTACTEN OP STRATEGISCHE
PLEKKEN IN HET PAND TE PLAATSEN
ZAL ELKE POGING OM BINNEN TE
DRINGEN GEDETECTEERD EN
DOORGEMELD WORDEN.

AlphaBox centrale met bedieningspaneel

Hybride AlphaBox alarmsysteem

Proximity pas voor directe in- en uitschakeling

Kies voor de optimale beveiliging van u

Optioneel kan men kiezen voor
toepassing van een speech
module, waarmee het alarm als
spraakbericht naar de (mobiele)
telefoon kan worden verstuurd.
Optimaal bedieningsgemak
Alle functies van de centrale
kunnen zeer eenvoudig via het
LCD bedieningspaneel worden

bediend. Voor een nog snellere
bediening van het systeem kunt
u kiezen voor het gebruik van de
proximity pas.
Hiermee vervalt de noodzaak van
het handmatig intoetsen van de
code. De installatie kan nu direct
worden in- of uitgeschakeld door
de pas voor de proximity lezer
van het LCD/prox bedieningspaneel te houden. Naast een
bedieningspaneel kan men ook
kiezen om het systeem te
bedienen via een losse proximity
lezer.

De compacte keyfob handzender voor directe
in- en uitschakeling van het systeem

Draadloze optische rookmelder

Draadloos magneetcontact

Draadloze (diervriendelijke) bewegingsmelder

w woonhuis of kantoor
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 in- of
uitschakelen.
Gedeeltelijke inschakeling
De AlphaBox is ontwikkeld om
24 uur per dag optimale beveiliging te bieden. Het maakt de
inbreker namelijk niet uit of er
wel of geen mensen aanwezig
zijn. Dankzij de gedeeltelijke
inschakeling van het alarm op
ramen en deuren kan men zich
toch veilig door het pand blijven
bewegen. Bij het verlaten van
het huis of kantoor kan de
beveiliging in z’n geheel weer
worden ingeschakeld.
Optimale alarmcommunicatie
Bij detectie van een inbraak,
brand of een andere calamiteit
zal de alarmmelding direct via
de geïntegreerde kiezer worden
verstuurd.
De doormelding kan ook via ISDN
worden verstuurd. Door te kiezen
voor de AlphaCom ISDN alarmoverdrager heeft u de zekerheid
dat uw alarmmelding dankzij het
Alphatronics High Security SIA
protocol binnen enkele seconden
bij de meldkamer binnenkomt.
Bij hoogrisico installaties is het
verstandig om te kiezen voor een

back-up in de vorm van een GSM
kiezer. Mocht de telefoonlijn toch
worden gesaboteerd, dan wordt
de alarmmelding alsnog verstuurd
via het mobiele netwerk.
Mocht uw woning of bedrijf
beschikken over een ADSLof kabelverbinding, dan biedt
de AlphaCom IP transceiver de
functionaliteit om het alarm
over IP naar de meldkamer
te versturen.
Detectie van brand en
lekkage van gas
Het voorkomen dan wel het op
tijd signaleren van brand of een
gaslek heeft natuurlijk de hoogste prioriteit. Het maakt hierbij
niet uit of het systeem in- of uitgeschakeld staat. Met behulp
van de draadloze rook-, gas- of
koolmonoxidemelders waakt de
AlphaBox centrale 24 uur per
dag actief over de locatie en de
aanwezige personen.

KENMERKEN ALPHABOX

• OPTIMALE BEVEILIGING VAN WOONHUIZEN, WINKELS EN KANTOREN
• UITSTEKENDE PRIJS-/KWALITEITSVERHOUDING

• HYBRIDE VAN OPZET, ZOWEL
BEKABELD ALS DRAADLOOS
UITBREIDBAAR

• PROBLEEMLOZE INSTALLATIE EN
EENVOUDIGE BEDIENING

• DIRECTE IN- EN UITSCHAKELING
MOGELIJK MIDDELS PROXIMITY
TOEGANGSPAS OF DRAADLOZE
HANDZENDER

• HANDIGE VOCALE ONDERSTEUNING
BIJ DE BEDIENING VAN HET

Voorkom vorst- en waterschade
De draadloze thermostaat kan
uitstekend worden toegepast
voor de bewaking van ruimtes
waar de kans op bevriezing of
oververhitting aanwezig is. Ook
andere calamiteiten in huis
kunnen via de AlphaBox worden
doorgemeld. Zo biedt de draadloze watersensor bescherming
tegen waterlekkage in de kelder
of keuken in geval van bijvoorbeeld een lekkende wasmachine
of gesprongen waterleiding.

SYSTEEM IN COMBINATIE MET DE
SPEECH MODULE

• HET GEMAK VAN DOORMELDING
VAN HET ALARM NAAR DE EIGEN

(MOBIELE) TELEFOON ALS SMS
BERICHT OF ALS SPRAAKBERICHT
IN COMBINATIE MET DE SPEECH
MODULE

• DOORMELDING ALARM MOGELIJK
VIA PSTN, ISDN, GSM OF IP
(INTERNET PROTOCOL)
• NCP GEREGISTREERD
• ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD
IN NEDERLAND

Huisdiervriendelijk
Honden en katten vormen geen
probleem. Door de toepassing
van diervriendelijke detectoren
kunnen huisdieren zich gewoon
door het huis bewegen zonder
het alarm te activeren.
Persoonlijke veiligheid
Een draadloze zender om de
hals van de bewoner in combinatie met een draadloze module
of een paniekdrukker geplaatst
bij de werkplek kunnen gebruikt
worden voor het activeren van
het luid alarm in geval van directe
nood of bedreiging.

Draadloze CO detector

Tegelijkertijd kan een familielid,
een collega of een andere sleutelhouder automatisch via het
systeem worden gewaarschuwd.
Het alarm zal dan via de
mobiele of vaste telefoon worden
doorgemeld als SMS tekstbericht
of als spraakbericht in combinatie met een speech module.
Desgewenst kan men zich aanvullend op een meldkamer laten
aansluiten voor directe alarmopvolging en hulpverlening.

Flitser als optische alarmgever

Draadloos biedt extra
ﬂexibiliteit
Met behulp van een draadloze
module kan de AlphaBox
centrale eenvoudig worden
uitgebreid met draadloze detectoren, magneetcontacten en
andere beveiligingscomponenten.
Dit is ideaal voor situaties waar
bekabeling niet gewenst of toegepast kan worden. De snelle installatietijd en de vrijwaring van haken breekwerk onderstrepen het
gemak van draadloze apparatuur.

Binnensirene als akoestische alarmgever

Voor iedereen toepasbaar
Door de universele opzet van
de AlphaBox is de beveiligingscentrale voor iedereen toepasbaar. De eindgebruiker kan per
situatie verschillen, de behoefte
aan effectieve beveiliging en
comfort blijft hetzelfde.
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 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.

Alles in huis voor uw installatie
Een inbraaksysteem is meer dan
alleen de beveiligingscentrale en
het bedieningspaneel. Uw installateur beschikt over een breed
assortiment aan beveiligingsproducten, waarmee uw installatie
zo compleet mogelijk kan worden
opgeleverd.
Magneetcontacten voor ramen
en deuren, akoestische signalering voor binnen, een flitser voor
buiten, rookmelders tegen brand,
glasbreukmelders, trildetectoren
en draadloze componenten voor
diverse toepassingen.
Nederlands fabrikaat
Als ISO 9001 gecertificeerde
producent heeft Alphatronics
sinds de oprichting in 1978 een
uitstekende reputatie opgebouwd
binnen de Nederlandse en
Scandinavische beveiligingsbranche. Innovatie, productkwaliteit en betrouwbaarheid

staan centraal bij de ontwikkeling
van de beveiligingsapparatuur.
Als extra kwaliteitswaarborg
voor de eindgebruiker staat de
AlphaBox centrale geregistreerd
bij het Nationaal Centrum voor
Preventie (NCP).
Goed advies via de vakspecialist
Beveiligen is vakwerk, dat begint
met goed advies. Bij de erkende
installateur vindt u vaktechnisch
goedgeschoolde mensen die u
precies kunnen uitleggen hoe,
binnen uw budget en gebaseerd
op uw specifieke woon- of werksituatie, een object het best
beveiligd kan worden.
De AlphaBox centrale is leverbaar
in een aantal productvarianten,
zodat voor elke woon- of werksituatie een passende beveiligingsoplossing geboden kan worden.
Vraag bij uw installateur naar
de mogelijkheden.

www.alphatronics.eu
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