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Groot in het bieden
van veiligheid

Een goed beveiligd gebouw 

geeft uw werknemers de juiste 

werkomgeving om optimaal te 

kunnen presteren. De veiligheid 

van thuis dient ook op de werk-

plek aanwezig te zijn. Zowel voor 

u als uw medewerkers.

De AlphaVision XL is het nieuwste

alarmsysteem van Alphatronics

dat optimaal rekening houdt 

met de hoge eisen, die gelden 

in de (non)profi t markt. Met 

dank aan de fl exibiliteit en 

doordachte opbouw van het 

inbraaksignalerings systeem is 

de AlphaVision XL toepasbaar in 

elke denkbare werkomgeving. 

Een museum, een scholen-

complex of in een bedrijfs-

verzamelgebouw. Het maakt

voor de effectiviteit van de 

AlphaVision XL centrale niet uit 

voor welke locatie het systeem 

wordt toepast. De uitkomst zal 

altijd dezelfde zijn: het bieden van 

24/7 betrouwbare beveiliging. 

Geschikt voor elke
bedrijfsgrootte
De modulaire opbouw van het 
alarmsysteem maakt het moge-
lijk om de installatie moeiteloos 
verder uit te breiden. Standaard 
beschikt de centrale over 16 
zones en kan met behulp van 
extra modules naar een totaal van 
616 zones worden uitgebreid. 

Het systeem kan worden opge-
splitst in totaal 32 secties, 
waardoor het mogelijk is om 
bepaalde ruimtes en verdiepingen 
te beveiligen, terwijl er elders in 
het pand gewoon doorgewerkt 
kan worden. Het systeem biedt 
naast inbraaksignalering ook 
mogelijkheden voor integratie van 
toegangsverlening. 

De AlphaVision XL centrale 
ondersteunt nagenoeg alle
AlphaVision NG modules en 
bedieningspanelen, waardoor het 
mogelijk is om bestaande AV NG 
installaties eenvoudig en voordelig 
te ‘upgraden’ naar een AlphaVi-
sion XL systeem met meer mo-
gelijkheden. 

Sterk in communicatie
De AlphaVision XL is het eerste 
inbraakdetectiesysteem in de 
markt, dat standaard beschikt 
over een geïntegreerde IP kiezer. 
Het systeem is hiermee volledig 
geschikt voor alarmcommunicatie 
over het internet. Desgewenst 
kan de doormelding ook
optioneel via een analoge of 
GSM/GPRS kiezer naar de
meldkamer worden verstuurd.

Bij hoogrisico installaties, waar 
aanvullende maatregelen vereist 
zijn, kan de AlphaVision XL
uitgevoerd worden met een
back-up verbinding in de vorm 
van een GSM/GPRS kiezer.
Mocht de IP verbinding uitvallen,
dan wordt de alarmmelding
alsnog verstuurd via het
mobiele netwerk.
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kleuren touchscreen bedienings-
paneel. Met een lichte aanraking 
van het touchscreen scherm kan 
de gebruiker nu eenvoudig alle 
bedieningsmogelijkheden
uitvoeren en overzien. 

Voor een nog snellere in-/uit-
schakeling van het systeem en 
het niet hoeven te onthouden van 
PIN-codes kan er voor worden 
gekozen om gebruik te maken 
van bedieningspanelen voorzien 
van een geïntegreerde proximity
lezer. Het systeem wordt nu 
bediend middels een compacte 
proximity toegangspas.

Brandveiligheid
Naast inbraaksignalering biedt de 
centrale ook over de mogelijk-

heid om brandbeveiliging op het 
systeem te integreren mocht uw 
bedrijf vanuit de verzekering niet 
gebonden zijn aan een losstaand 
brandmeldsysteem.

Controle op toegang
Met de toepassing van proximity
lezers bepaalt u zelf wie recht 
van toegang heeft in het gebouw. 
Elk bedrijf heeft ruimtes, welke 
afgeschermd dienen te worden 
voor onbevoegd personeel en 
bezoekers. In totaal kunnen 40 
deuren binnen het AlphaVision XL 
systeem worden ondersteund 
voor toegangsverlening. Per deur 
kan worden ingesteld wie wel en 
wie niet geautoriseerd is om toe-
gang te krijgen tot de betreffende 
ruimte.

Flinke besparingen met IP
Uw organisatie bespaart met de 
doormelding van het alarm over 
IP (AoIP) direct op de belkosten 
verbonden aan meldingen richt-
ing de meldkamer. Daarnaast 
biedt de IP kiezer van de centrale 
een continu “bewaakte” verbind-
ing met de meldkamer, waardoor 
een hogere mate van zekerheid 
geboden kan worden.  

Op en top bedieningsgemak 
De nieuwe lijn aan bedienings-
panelen bieden de gebruiker 
naast extra bedieningsgemak 
meer informatie over de status 
van het systeem. Als gebruiker 
heeft u de keuze uit de stan daard
LCD en LCD/proximity bedienings-
panelen dan wel uit het luxe 

Bedieningspaneel van de AlphaVision XL



AlphaVision XL beveiligingscentrale
Optimale inbraaksignalering met geïntegreerde toegangsverlening

AlphaVision XL centrale

met bedieningspaneel

Onderscheidend door

•  16-616 zones bekabeld en/of draadloos
•  32 secties, 40 bedieningspanelen, 500 gebruikerscodes

en 1500 passen t.b.v. toegangsverlening
•  Beschikt over geïntegreerde IP kiezer (remote service)
•  Back-up communicatie mogelijk via PSTN en GSM/GPRS
•  Geschikt voor toegangsverlening voor 40 deuren
•  Nieuwe lijn design LCD, LCD/prox en touchscreen bedieningspanelen 
•  Directe in- en uitschakeling mogelijk middels proximity toegangspas
•  Voorbereid op integratie met producten van derden 
•  Lokaal of op afstand programmeren met het AlphaTool pakket
•  Service programmering via webbrowser
•  Compatibel met de AlphaVision NG bedieningspanelen en modules 
•  Voldoet aan de Europese normen voor electronische beveiliging
•  Conform EN 50131-1 Grade 3
•  Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

Kenmerken AlphaVision XL

Aantal zones 16-616
Aantal secties 32
Aantal bedieningspanelen 40
Geïntegreerde kiezer IP
Bediening met prox pas Ja, optioneel
Toegangsverlening 40 deuren
Draadloos uitbreidbaar Ja
Aantal gebruikerscodes 500
Aantal passen toegangsverlening 1500

WINKELS    BEDRIJVEN    KANTOREN    BEDRIJFSVERZAMEL-
GEBOUWEN    BUURTCENTRA    VERENIGINGEN    SCHOLEN    

ZIEKENHUIZEN    OVERHEIDSINSTELLINGEN    MUSEA



Betrouwbare buitendetectie
Signaleer onbevoegden di-
rect. Met de toepassing van 
buiten detectie wordt een extra 
beveiligings schil rondom het 
pand gecreëerd, waardoor
inbrekers reeds buiten op het
terrein worden gedetecteerd. 
Deze tijdwinst vergroot de
pakkans door de politie of 
bewakingsdienst en beperkt 
tegelijkertijd breukschade aan het 
pand en de ontvreemding van 
goederen.

Integratie met andere
applicaties
Door de ‘onboard’ LAN verbinding
is de weg vrijgemaakt om het 
systeem te koppelen met andere 
applicaties, zoals o.a. domotica, 
camerabewaking, toegangs-
controle- en gebouwbeheer-
systemen. Door gebruik te 
maken van het IP protocol kan 
de AlphaVision XL met behulp 
van een klantspecifi eke interface 
worden gekoppeld.

Door het open platform van de 
AlphaVision XL centrale zullen 
steeds meer domotica toepas-
singen ondersteund gaan 
worden. Slimme fl exibele appli-
caties maken werken effi ciënter 
en kunnen fl inke besparingen op 
de energierekening opleveren.

Schakelklok
Het systeem is uitgerust met
een schakelklok, waarmee de 
centrale automatisch in- en uit-
geschakeld kan worden.
Het pand kan nu op een vooraf 
gesteld tijdstip worden betreden 
of worden verlaten zonder de 
noodzakelijke invoer van codes. 
De schakelklok kent een aantal
extra functies, zoals een voor-
alarm, een mogelijkheid tot 
overwerken en het invoeren van 
vakantieperiodes.

Integratie met andere
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Persoonsbeveiliging 
Draadloze beveiliging kan ook 
uitstekend worden toegepast in 
bedrijfssituaties, zoals bij win-
kelmedewerkers of verplegend 
personeel. In geval van een 
overval of bedreiging kan het (stil)
alarm worden geactiveerd door 
gebruik te maken van draadloze 
paniekzenders. Na ontvangst van 
de melding zal de meldkamer 
of bewakingsdienst direct actie 
ondernemen.

Service en beheer op afstand
De AlphaVision XL centrale 
kan zowel via de geïntegreerde 
web-browser als wel via het 
AlphaTool softwarepakket worden 
geprogrammeerd. De installateur 
beschikt over de mogelijkheid om 
de AlphaVision XL centrale op 
afstand te onderhouden middels 
een IP verbinding. 

Innovatief en ervaren
Als Nederlandse producent 
ontwikkelt Alphatonics al meer 
dan 30 jaar innovatieve en hoog-
waardige elektronische beveilig-
ingsproducten voor de binnen- en 
buitenlandse markt. De organi-
satie is ISO 9001 gecertifi ceerd, 
waardoor zowel de installateur 
als eindgebruiker verzekerd zijn 
van een hoge productkwaliteit en 
betrouwbaarheid. 
De AlphaVision XL centrale en 
bijbehorende componenten 
voldoen volledig aan de Europese 
normen verbonden aan elektron-
ische beveiliging en voldoet aan 
Grade 3. 

Member of the TKH Group
Alphatronics is sinds 2010
onderdeel van de TKH Group 
N.V. Deze beursgenoteerde 
multinational investeert binnen het 

cluster Security Solutions breed 
in de ontwikkeling van zorg- en 
beveiligings oplossingen. De focus 
op productinnovatie zal zorgen 
voor een verdere versteviging van 
de internationale marktpositie.

Het beste advies
Bij de vakbekwame beveiligings-
installateur bent u aan het juiste 
adres voor een goed beveiligings-
advies. Alphatronics werkt nauw 
samen met een selecte groep 
installatiebedrijven, die bekend 
en getraind zijn in de installatie en 
programmering van het AlphaVision
XL apparatuur. 
Men is op de hoogte van alle 
mogelijk heden, die het systeem
te bieden heeft, waardoor een 
goed advies op maat kan worden 
gegeven. Neem voor meer
informatie contact op met
uw installateur.
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