AlphaVision ML + XL

Compact
Hybride Alarmsysteem
Voor kleine en middelgrote installaties

•

Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

•

Hybride alarmsysteem 12 - 100 zones

Optimaal bedieningsgemak
Het systeem kan op meerdere manieren bediend worden. Eenvoudige bediening met PIN code of met
een sleutelhanger. Het systeem kan ook draadloos worden bediend (alleen ML) met een compacte

®XL
AlphaVision
safety & security

Uitgebreid

•

16-616 zones, bedraad of draadloos (max. 32)

Geavanceerd Alarmsysteem

•

32 secties, 40 keypads, 500 PIN-codes / passen

•

Eenvoudige installatie en zeer gebruiksvriendelijk

•

Gratis App voor bediening op afstand

•

8 Secties, 8 keypads, 90 PIN-codes / passen

•

Eenvoudige installatie en zeer gebruiksvriendelijk

•

Geïntegreerde IP kiezer

•

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

De centrale kan door middel van modules eenvoudig

•

Gratis App voor bediening op afstand

•

Geïntegreerde IP kiezer

worden uitgebreid tot 100 bekabelde zones, waarvan

•

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

•

Toegangsverlening tot 40 deuren

•

Privé-doormelding middels toon, spraak, SMS of

•

1500 gebruikers voor toegangsverlening

email

•

Instelbare EOL weestandsconﬁguratie per zone

•

Instelbare EOL weerstandsconﬁguratie

•

Programmering via keypad, App of AlphaTool

•

Programmering via keypad, App of AlphaTool

De hybride opzet van de AlphaVision ML maakt het
alarmsysteem uitermate geschikt voor de beveiliging
van zowel woonhuizen, winkels en bedrijven.

maximaal 32 draadloze zones.

Ondersteunt tot

100 zones
90 PIN-codes
8 secties

software
•

Gratis AlphaTool lite software voor het beheren
van gebruikscodes

•

Grade 2 gecertiﬁceerd

handzender of met de gratis App (Android en iOS) voor smartphone of tablet. Verder is er bij de
AlphaVision ML een handige vocale ondersteuning bij bediening van het systeem mogelijk.

Doormelding naar meldkamer of mobiele telefoon
Bij de detectie van een inbraak, brand of een andere calamiteit wordt de alarmmelding direct via de
geïntegreerde IP kiezer naar de meldkamer verstuurd. Het is tevens mogelijk om alarmmeldingen

software
•

Gratis AlphaTool lite software voor het beheren
van gebruikscodes

analoog of via een mobiel netwerk, gsm/sms (alleen ML) te versturen. De doormelding van het alarm
naar een (mobiele) telefoon is mogelijk en wel via e-mail (ML en XL), sms en spraak (alleen ML). Ook

•

Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

kan de gebruiker het systeem volledig bedienen met behulp van de App.

•

Grade 3 gecertiﬁceerd

Voor middelgrote en industriële installaties
De AlphaVision XL biedt de ideale oplossing voor
zakelijke installatie waarbij inbraak detectie en
toegangscontrole gewenst is. Twee oplossingen in één
systeem!

Ondersteunt tot

616 zones
500 PIN-codes
32 secties

Grenzeloos uitbreiden

Het gemak van draadloos

De AlphaVision XL is uit te bereiden naar 616 zones

Met behulp van een draadloze ontvanger kan de AlphaVision centrale eenvoudig worden uitgebreid

en 40 bedienpanelen.

met draadloze detectoren, magneetcontacten, rookmelders en andere beveiligingscomponenten. Dit
is ideaal voor situaties waar bekabeling niet gewenst of geen optie is. De snelle installatietijd en het
voorkomen van hak- en breekwerk onderstrepen het gemak van draadloze apparatuur.

AlphaVision XL communicatieprint 4 extra bussen

Toepasbaar bij o.a.:

Toepasbaar bij o.a.:

Grade 2 Gecertiﬁceerd

NCP nummer: IYH11968-CCS

•

Kleine tot middelgrote bedrijven

•

Woningen

•

Vakantiehuizen

•

Praktijken

•

Winkels

•

Kantoren

•

Verenigingen

Koppelen 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 inof uitgeschakeld staat waakt de AlphaVision 24 uur per dag over de locatie en de aanwezige personen
en/of goederen.

•

Middelgrote tot grote bedrijven

•

Scholen

•

Ziekenhuizen

•

Verenigingen

•

Musea

•

Winkelcentra

•

Industriepanden

•

Hoog risico objecten

Grade 3 Gecertiﬁceerd
NCP nummer: IYF11968-19

KNX en integratie
De AlphaVision centrales kunnen eenvoudig op verschillende manieren geïntegreerd worden
met externe apparatuur of platformen. Met de KNX module wordt de inbraakcentrale in een
handomdraai onderdeel van het domotica (KNX) systeem. Met behulp van de API en SDK kan de
centrale middels IP geïntegreerd worden met externe apparatuur en platformen. Zo is er voor ieder
integratievraagstuk een passende oplossing.

Over Alphatronics
Alphatronics is dé Nederlandse distributeur voor oplossingen en diensten op het gebied
van inbraakdetectie, video-security en toegangscontrole.
CENTRALE
AlphaVision ML
bedienpaneel

AlphaVision +8 O.C.
module

I/O module +
voeding

Vanuit het centraal gelegen Nijkerk worden installateurs ondersteund bij de projectering,
installatie en de service van beveiligingsoplossingen. Onze vakkundige helpdesk staat
klaar om hiervoor op afstand of on-site de benodigde support te bieden. Vanuit de
Alphatronics Academy worden trainingen verzorgd op het gebied van product- en
vakkennis.
Naast een uitgebreid assortiment van handelsproducten ontwikkelt en produceert
Alphatronics oplossingen op het gebied van inbraakdetectie. Onze AlphaVision
inbraakdetectiesystemen bieden voor ieder vraagstuk en risico een passende oplossing.
Door onze eigen ontwikkeling sluiten deze systemen naadloos aan op de (Europese)
markt en vraagstelling van uw klanten.
Onze organisatie is opgericht in 1978 en maakt sinds 2011 deel uit van de TKH Group
NV. Hierdoor is het mogelijk om ook andere bedrijven op het gebied van Vision, Security
en Connectiviteit eenvoudig te betrekken bij omvangrijke of complexe (security)
vraagstukken.

verschillende draadloze componenten

®XL
AlphaVision
safety & security

CENTRALE
AlphaVision XL

toegangsverlening

Alle courante producten worden vanuit ons centrale magazijn in Nijkerk de volgende
dag al afgeleverd. Uiteraard bieden we ook een afhaalbalie voor urgente of onverwachte
bestellingen. Alphatronics is onder andere distributeur van de volgende merken: Pyronix,
Visonic, Bentel , Fore!, Impro, Bosch, Grundig, SkillEye, Sense en natuurlijk onze eigen
AlphaVision panelen.
bedienpaneel

AlphaVision +8 O.C.
module

I/O module +
voeding

AlphaVision wireless
interface

Watergoorweg 71
verschillende draadloze
componenten

+4 aansluitingen

Aangeboden door:

033-2459944

Kip Beveiligingstechniek

3861 MA Nijkerk

Zuidwolde

Tel.: (0528) 37 08 01

www.kipbeveiliging.nl

www.alphatronics.nl

Adres:
Telefoon:
Email:

033-2459786

Raadhuisstraat 3, 7921GC Zuidwolde, Nederland
0528-370801
iris@kipbeveiliging.nl

info@alphatronics.nl

®XL
AlphaVision
safety & security

