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Het doormelden van alarm 
Bij detectie van beweging of bij 
een poging tot sabotage van het 
alarmsysteem verjaagt het enorme 
lawaai van de sirene elke inbreker 
van uw terrein. Tegelijkertijd wordt 
de meldkamer automatisch via 
de kiezer gewaarschuwd en zal 
men daar zorgdragen voor directe 
alarm opvolging.

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

De basis van uw beveiliging
De AlphaVision New Generation 
centrale is een hightech product 
van eigen bodem. Ontwikkeld
op basis van proven technology
en geproduceerd volgens de
modernste refl ow productie-
techniek van dit moment. Hierdoor 
bent u als eindgebruiker verzekerd 
van stabiliteit, een hoog gebruiks-
gemak en een jarenlange betrouw-
bare werking van de installatie.
Standaard beschikt het systeem 
over 8 zones en kan door middel 
van (draadloze) modules een-
voudig worden uitgebreid tot een 
maximum van 96 zones. Door 
het opsplitsen van het systeem in 
diverse secties is het mogelijk om 
bepaalde ruimtes in het gebouw 
te beveiligen, terwijl u zich elders 
in het gebouw onbezorgd kunt 
blijven bewegen.

Alarmmeldingen worden
via de geïnte greerde analoge 
kiezer direct doorgemeld naar de
meldkamer of naar privé-
telefoonnummers.

KIES VOOR HET BESTE SLOT

OP UW DEUR

KIES VOOR DE BESTE VOORZORGS-
MAATREGELEN BIJ DE BEVEILIGING 

VAN UW PAND. ALLEEN DE

TOEPASSING VAN MECHANISCHE 
BEVEILIGING IS TEGENWOORDIG NIET 

MEER VOLDOENDE. DIT WERKT IMMERS 
SLECHTS VERTRAGEND. EENMAAL BINNEN 

HEEFT DE INBREKER VRIJ SPEL OM

PROBLEEMLOOS ALLE WAARDEVOLLE 
SPULLEN MEE TE NEMEN.

ELEKTRONISCHE BEVEILIGING BIEDT, 
NAAST DEGELIJK INBRAAKWEREND 

HANG- EN SLUITWERK, EEN

UITSTEKENDE AANVULLING OP DE 
TOTALE BEVEILIGING VAN UW WINKEL 

OF KANTOOR. DOOR DETECTOREN EN 
MAGNEETCONTACTEN OP

STRATEGISCHE PLEKKEN IN HET 
BEDRIJFSPAND TE PLAATSEN ZAL ELKE 

POGING OM BINNEN TE DRINGEN 
WORDEN GEDETECTEERD

EN WORDEN DOORGEMELD. 

AlphaVision NG centrale met bedieningspaneel



AlphaVision NG beveiligingssysteem

U kunt als eindgebruiker zelf 
naar wens de geprogrammeerde 
privé-telefoonnummers via het 
bedienings paneel wijzigen in geval 
van een nieuw nummer. Optioneel 
kan men kiezen voor toepassing 
van een speech module, waarmee 
het soort alarm als spraakbericht 
naar de (mobiele) telefoon kan 
worden verstuurd.

De compacte keyfob handzender voor directe 

in- en uitschakeling van het systeem
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Draadloze paniekzender

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 bedienings-



KENMERKEN ALPHAVISION NG

•  OPTIMALE BEVEILIGING VAN

BEDRIJVEN, WINKELS EN KANTOREN

•  BEPROEFDE BETROUWBAARHEID

•  UITSTEKENDE PRIJS/KWALITEITS-
VERHOUDING

•  HYBRIDE VAN OPZET, ZOWEL BEDRAAD

ALS DRAADLOOS UITBREIDBAAR 
•  EENVOUDIGE INSTALLATIE EN

PROGRAMMERING

•  OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK MET

PROXIMITY PASJES OF KEYFOB

HANDZENDERS

•  INTEGRATIE MET TOEGANGSVERLENING

•  DOORMELDING MOGELIJK VIA PSTN,
ISDN, GSM EN IP (INTERNET PROTOCOL)

•  SCHAKELKLOK STANDAARD AANWEZIG

•  UP/DOWNLOADING OP AFSTAND

MOGELIJK VIA PSTN OF ISDN

•  ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD

IN NEDERLAND

•  NCP GEREGISTREERD

paneel te houden. Naar wens 
kan per gebruiker worden aan-
gegeven voor welke functies en 
secties men is geautoriseerd.

Het systeem kan ook draadloos 
worden bediend door toepas sing 
van een draadloze module.
Met één druk op de knop van 
een compacte handzender kunt 
u de centrale nu op afstand in- of 
uitschakelen. Kortom: gemak dient 
de mens.
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Draadloos magneetcontactDraadloze rookmelderDraadloze paniekzender

Proximity lezer voor toegangsverlening

Draadloze glasbreukmelder

Historisch overzicht 
Met een geheugen van 250
histo rische activiteiten en
gebeurtenissen kan men via het 
bedieningspaneel o.a. direct 
achterhalen op welke dag, welk
tijdstip en door welke gebruiker het 
systeem is in- of uitgeschakeld.

Schakelklok
De gebruiker kan gebruik maken 
van een schakelklok voor de 
gehele of gedeeltelijke in- of 
uitschakeling van de centrale.
Zo kan het pand op het vooraf
gewenste tijdstip worden betreden 
of worden verlaten zonder de 
noodzakelijke invoer van codes. 
De schakelklok houdt rekening met 
vooraf inge voerde activiteiten zoals 
overwerk en vakantieperiodes.

Persoonlijke bescherming
Het komt helaas meer voor 
dan gedacht: bedreigd worden 
of slacht offer worden van een 
overval. Een draadloze zender 
om de hals of een paniekdrukker 
geplaatst op de werkplek kunnen 
gebruikt worden voor het
activeren van het alarm in geval 
van directe nood.



Mocht uw bedrijf beschikken over 
een ADSL- of kabelverbinding, 
dan biedt de AlphaCom IP
transceiver de functionaliteit om 
het alarm over IP te versturen. 
Ook hier biedt de AlphaCom 
GSM kiezer een goed alterna-
tief als back-up in geval van het 
uitvallen van de verbinding.

Integratie toegangsverlening
Binnen een bedrijf zijn er altijd 
ruimtes aanwezig, waar men 
liever niet iedereen zomaar in 
en uit laat lopen. Voorbeelden 
hiervan zijn een archief, show-
room, magazijn, server-ruimte of 
directiekantoor.

Al deze ruimtes kunnen worden 
afgeschermd door bij de toe-
gangsdeur een proximity lezer te 
plaatsen. Alleen de personen,
die voor genoemde ruimtes zijn

Optimale alarmcommunicatie
Bij detectie van een inbraak, 
brand of een andere calamiteit 
zal de alarmmelding direct via 
de geïnte greerde kiezer worden 
verstuurd.

De doormelding kan ook via ISDN 
worden verstuurd. Door te kiezen 
voor de AlphaCom ISDN alarm-
overdrager heeft u de zekerheid 
dat uw alarmmelding dankzij het 
Alphatronics High Security SIA 
protocol binnen een seconde bij 
de meldkamer binnenkomt. 

Bij hoogrisico installaties is het
verstandig om te kiezen voor een 
back-up in de vorm van de
AlphaCom GSM kiezer. Mocht de 
telefoonlijn toch worden gesabo-
teerd, dan wordt de alarmmelding 
alsnog verstuurd via het mobiele 
netwerk.

geautoriseerd kunnen binnen-
komen door de pas voor de lezer 
te houden. Zo blijven onbevoegden 
buiten de deur.

Signalering van brand
Het voorkomen dan wel op tijd
signaleren van brand heeft
natuurlijk de hoogste prioriteit.
Het maakt niet uit of het systeem 
in- of uit geschakeld staat. Met
behulp van (draadloze) rook-
melders en thermische melders 
waakt de AlphaVision NG
centrale 24 uur per dag actief 
over alle aanwezige personen in 
het gebouw.

Draadloos biedt extra fl exibiliteit
Met behulp van diverse draadloze 
modules kan de AlphaVision NG 
centrale eenvoudig worden
uitgebreid met draadloze detec-
toren, magneetcontacten en

Detectoren voor diverse toepassingen Flitser als optische alarmgever Binnensirene als akoestische alarmgever



andere beveiligingscomponenten. 
Dit is ideaal voor situaties waar 
bekabeling niet gewenst of toe-
gepast kan worden. De snelle 
installatie  tijd en de vrijwaring van 
hak- en breekwerk onderstrepen het 
gemak van draadloze apparatuur.

De zekerheid van veiligheid 
Waarom beveiligt u eigenlijk?
Beveiligen doet u niet alleen ter
bescherming van uw eigendom of 
voor de veiligheid van uw werk-
nemers. Een goed beveiligd pand 
geeft een gevoel van zekerheid. 
Mocht er toch een calamiteit
optreden, dan wordt binnen
luttele seconden de meldkamer 
gewaarschuwd, waarna de nood-
zakelijke maatregelen richting 
politie, bewakingsdienst of brand-
weer kunnen worden genomen.

Alles in huis voor uw installatie
Een inbraaksysteem is meer dan 
alleen de beveiligingscentrale en 
het bedieningspaneel.
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Aangeboden door:

Uw installateur beschikt over 
een breed assortiment aan 
beveiligings producten, waarmee 
uw installatie zo compleet mogelijk 
kan worden opgeleverd.

Magneetcontacten voor ramen en 
(rol)deuren, akoestische signalering 
voor binnen, een fl itser voor buiten, 
proximity lezers voor toegangs-
verlening, rookmelders tegen 
brand, glasbreukmelders, trildetec-
toren en draadloze componenten 
voor diverse toepassingen. 

Op Alphatronics kunt u
vertrouwen
Als ISO 9001 gecertifi ceerde
producent heeft Alphatronics 
sinds de oprichting in 1978 een 
uitstekende reputatie opgebouwd 
binnen de Nederlandse en
Scandinavische beveiligings-
branche. Innovatie, product-
kwaliteit en betrouwbaarheid 
staan centraal bij de ontwikkeling 
van de beveiligings apparatuur, 

welke 100% voldoet aan de 
Europese richtlijnen. Als extra 
kwaliteits waarborg voor de eind-
gebruiker staat de AlphaVision 
NG centrale en bij behorende 
componenten geregi streerd bij het 
Nationaal Centrum voor Preventie 
(NCP).

Goed advies via de
vakspecialist
Beveiligen is vakwerk, dat
begint met goed advies.
De doel treffendheid van het
systeem vloeit niet enkel voort uit 
de kwaliteit van de componenten, 
maar eveneens uit de kwaliteit 
van de installatie.

Bij de erkende installateur vindt 
u vaktechnisch goedgeschoolde 
mensen die u precies kunnen 
uitleggen hoe, rekeninghoudend 
met uw budget en gebaseerd
op uw specifi eke werksituatie
en wensen, uw pand het best 
beveiligd kan worden.

www.alphatronics.eu


