PRODUCT DATASHEET

WA A R O M A L P H AT R O N I C S
- Compleet productenpakket

AlphaVision ML alarmsysteem

- Ontwikkeling en productie

KENMERKEN & VOORDELEN

in eigen huis
- Uitgebreide technische support

• Hybride alarmsysteem 12 - 100 zones

- Hands-on producttrainingen

• 8 secties, 8 keypads, 98 PIN-codes/passen

- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd

• Eenvoudige integratie d.m.v. GI/API/KNX

- Sinds 1978 actief in beveiliging

• Geïntegreerde IP kiezer
• Privé-doormelding middels toon, spraak, SMS of
email

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

• Gratis App voor bediening op afstand

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole

• Programmering via keypad of AlphaTool software

- Video-observatie
- Branddetectie

• Instelbare EOL weerstandsconfiguratie

- Alarmcommunicatie

• Eenvoudige installatie en zeer gebruiksvriendelijk

- Zorgoplossingen

• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland
• Grade 2 gecertificeerd
De hybride opzet van de AlphaVision ML maakt het alarmsysteem uitermate geschikt voor de beveiliging van zowel
woonhuizen als winkels en bedrijven. Standaard beschikt het systeem over 8 secties en 12 bekabelde zones. De
centrale kan door middel van modules eenvoudig worden uitgebreid tot 100 bekabelde zones en/of maximaal 32
draadloze zones 868 Mhz. De AlphaVision ML is gecertificeerd Grade 2.
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Eenvoudige installatie

Standaard met IP

Bedieningsmogelijkheden

De AlphaVision ML is uitermate
eenvoudig te programmeren en te
installeren. De intuïtieve opbouw van
het systeem en het overzichtelijke
AlphaTool softwareprogramma
zorgen voor een snelle installatie. Het
systeem kan worden geprogrammeerd
via het bedienpaneel of lokaal dan
wel op afstand via het AlphaTool
softwarepakket. Voor beheer en
overzicht is er voor de eindgebruiker
het AlphaTool Lite softwarepakket
beschikbaar.
Door de instelbare EOL weerstands
configuratie kunnen bestemde
systemen eenvoudig vervangen
worden, waarbij de bestaande
detectie kan blijven hangen.

Alarmmeldingen worden 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 plug-on
PSTN of GSM/GPRS kiezer. Voor
doormelding van het alarm naar
privé zijn er de volgende opties
beschikbaar: toon, spraak (optioneel
met de DSP spraakprint), SMS en
email.
Via IP is het systeem eenvoudig te
integreren met behulp van de API/
SDK.

Naast de standaard PIN-code
bediening op het bedienpaneel kan
de eindgebruiker ook kiezen voor
in- en uitschakeling van het systeem
met behulp van een proximity
pas of draadloze handzender.
De Alphatronics app biedt de
eindgebruiker de mogelijkheid om
middels smartphone of tablet het
systeem in / uit te schakelen en te
raadplegen.
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Specificaties
TKH GROUP
Sinds juli 2010 is Alphatronics
onderdeel van de beursgenoteerde
TKH Group. Binnen TKH Security
Solutions werkt Alphatronics
nauw samen met de andere TKH
zusterbedrijven in de ontwikkeling
van nieuwe innovatieve
beveiligingsoplossingen.

Aantal zones:		
12-100 zones bedraad/draadloos
Aantal zone type:		
11
Aantal secties:		
8 (totaal en deelfunctie)
Aantal gebruikers:
90 (pincode en/of tag)
Schakelklok:		 1
Bedienpanelen:		
8 LCD en/of LCD/Prox bedienpanelen
Toegangslezer:		
1 (totaal in-/uitschakeling + toegangsverlening 1 deur)
Uitgangen:		
2 relais/2 OC (200mA)/1 luidspreker
Kiezer:			
IP (geïntegreerd)
Protocol IP/GPRS:		
SIA-HS, SEC IP 2.1.0.
Protocol PSTN/GSM:
SIA level 2, XSIA, Contact ID, Toon, Spraak, SMS, Email
Historisch overzicht:
250 gebeurtenissen
Code niveaus:		
7 + 1 installateurscode
Programmering:		
Vrij programmeerbaar via AlphaTool en bedienpaneel
Afm. kast kunststof:
250 x 190 x 70 mm (LxBxH)
Afm. kast metaal:		
400 x 255 x 120 mm (LxBxH)
Voeding:			
230V-16 VDC@1,9A of 230V-15VDC@3A
Certificering:		
EN50131 gekeurd (grade 2)
			NCP geregistreerd

Bestelinformatie

C O N TA C T
Wate rg o o r we g 7 1
3 8 6 1 M A N i j ke r k
Te l . : 0 3 3 - 2 4 5 9 9 4 4
We b : w w w. a l p h at ro n i c s . n l
E m a i l : i n fo @ a l p h at ro n i c s . n l
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ART.NR.			OMSCHRIJVING
004150+			
AlphaVision ML centrale (kunststof kast) incl. LCD bedienpaneel
004151+ 		
AlphaVision ML centrale (kunststof kast) incl. LCD/prox bedienpaneel
004155+ 		
AlphaVision ML centrale (metalen kast) incl. LCD bedienpaneel
004156+ 		
AlphaVision ML centrale (metalen kast) incl. LCD/prox bedienpaneel
004120 			
AlphaVision ML LCD bedienpaneel
004124 			
AlphaVision ML LCD/prox bedienpaneel
004128 			
Luidspreker met microfoon kit (inbouw) voor bedienpaneel
004326 			
AlphaVision toegangslezer
004162 			
AlphaVision ML DSP opsteek spraak print
004165 			
AlphaVision ML GSM/GPRS opsteek kiezer
004166 			
AlphaVision ML PSTN opsteek kiezer
004209			
AlphaVision ML draadloze ontvanger 868 MHz
009831 			
AlphaVision input + 8 O.C. uitgangen print
004314 			
AlphaVision input + 8 O.C. print in metalen kast
004312 			
AlphaVision I/O-module incl. 3A voeding in kast
009863 			
AlphaVision ML vervangingsprint
200076 			
AlphaVision ML geschakelde voeding 3A/15V
004255 			
AlphaTool programmeersoftware
003834 			
RS -232 programmeerkabel ( 2 mt)

