AlphaHome
Draadloos alarmsysteem

Het hightech platform voor veilig
en zorgeloos wonen

KENMERKEN ALPHAHOME

• IDEAAL VOOR DE DRAADLOZE
BEVEILIGING VAN WOONHUIS,
APPARTEMENT EN VAKANTIEWONING

• EENVOUDIGE INSTALLATIE
EN PROGRAMMERING

• FRAAI VORMGEGEVEN
DESIGN BEHUIZING

• HAK- EN BREEKWERK WORDT
TOT EEN MINIMUM BEPERKT

Eenvoudige bediening van het AlphaHome systeem via de handige functietoetsen
en duidelijke display

• MAXIMAAL COMFORT EN
BEDIENINGSGEMAK

• CONTROLE OP AFSTAND
• DOORMELDING MOGELIJK NAAR
MELDKAMER EN/OF PRIVÉ
(SMS OF SPRAAK)
• ALPHAHOME GSM VOOR LOCATIES
ZONDER VASTE TELEFOONLIJN

• ALPHAHOME IP VOOR BETROUWBARE
ALARMDOORMELDING OVER IP

Een gerust gevoel
Prettig wonen begint met een
goed beveiligd huis. Naast
degelijk inbraakwerend hang- en
sluitwerk biedt een elektronisch
alarmsysteem een uitstekende
aanvulling op de totale beveiliging
van het woonhuis, appartement of
vakantiewoning.

• ALPHATALK VOOR
ZORGTOEPASSINGEN

• ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD
IN NEDERLAND

• BEPROEFDE BETROUWBAARHEID
• NCP GEREGISTREERD

De aanschaf van een alarmsysteem
is een investering die zich altijd laat
terugverdienen, immers een inbraak,
een brand of een andere calamiteit
kan grote gevolgen hebben voor
uw gezin en uw woning. Met de
AlphaHome staat de veiligheid van
u en uw gezin op de eerste plaats.

Van alle markten thuis
De draadloze AlphaHome centrale
is het beste voorbeeld van de
compleet nieuwe generatie aan
compacte beveiligingscentrales
van Alphatronics en is specifiek
ontworpen naar de behoeften van
de particuliere eindgebruiker.
Het gaat hierbij om techniek van
de bovenste plank. Dit geldt zowel
op ontwerp- en ontwikkelingsgebied als wel voor de wijze van
productie, die volledig conform
ISO 9001 geschiedt. Hierdoor is
zowel de installateur als de eindgebruiker absoluut verzekerd van
kwaliteit, een hoog gebruiksgemak

Het draadloze AlphaHome alarmsysteem

Het hightech platform voor

en een jarenlange betrouwbare
werking van de installatie.
De AlphaHome centrale is leverbaar
in een aantal productvarianten,
zodat voor elke woonsituatie een
passende beveiligingsoplossing
kan worden geboden.
Naast de vele mogelijkheden van
het systeem zijn er extra opties,
zoals proximity bediening, een
extern bedieningspaneel of
doormelding van alarm via IP
(internet protocol) of via GSM voor
locaties zonder vaste lijn.

De AlphaTalk is een productvariant
van de AlphaHome en is specifiek
ontwikkeld voor de seniorenmarkt.

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

De AlphaTalk biedt extra functionaliteit op het vlak van sociale
alarmering, persoonlijke veiligheid
en de mogelijkheid tot inluisteren
dankzij de 2-weg spreek-/luisterverbinding. Kortom, veiligheid op
maat.
Eenvoudige bediening
De eenduidige functietoetsen en
spraakteksten, die de gebruiker
ondersteunt bij het bedienen van
het systeem, zorgen ervoor dat
jong en oud de AlphaHome centrale probleemloos kan bedienen.
Daarnaast biedt de compacte

Draadloze gasmelder

Draadloze ruimtethermostaat

Draadloze watersensor

Draadloze rookmelder

veilig en zorgeloos wonen
draadloze keyfob handzender de
flexibiliteit om met één druk op
de knop de centrale in of uit te
schakelen.
Optioneel kan men ook kiezen
voor een AlphaHome centrale, die
tevens met proximity passen is te
bedienen via een losse proximity
lezer of uit te breiden is met één
extern bedieningspaneel voor
bediening elders in huis.
Altijd beveiligd
Het maakt de inbreker niet uit of
u afwezig dan wel gewoon thuis
bent. Dankzij de gedeeltelijke
inschakeling van het systeem
kunt u zich toch veilig door uw
huis blijven bewegen. U kunt dus
gewoon rustig ’s avonds televisie
kijken, uw bed opzoeken dan
wel een nachtelijke gang naar het
toilet maken, zonder u zorgen te
hoeven maken over onverwacht
bezoek of vals alarm.
Bij het verlaten van het huis
kan de beveiliging in z’n geheel
worden ingeschakeld.

Draadloze (diervriendelijke) NEXT detector

Doordacht design
Een goede werking van de
installatie is natuurlijk het
belangrijkst, maar het oog wil ook
wat. Naast de slimme technologie
binnenin is er gekozen voor een
mooie compacte design behuizing, die in geen enkel woonhuis,
appartement of recreatiewoning
zal misstaan.
Ook alle aanvullende draadloze PowerCode beveiligingscomponenten, zoals handzenders,
medaillonzenders, rookmelders,
magneetcontacten en (diervriendelijke) detectoren, passen
dankzij de moderne vormgeving
in elk interieur.

Het maakt niet uit of het
systeem geheel of gedeeltelijk
staat ingeschakeld. Met behulp
van de draadloze rook-, gas- of
koolmonoxidemelders waakt de
AlphaHome centrale 24 uur per
dag actief over het huis en de
bewoners.

U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE
PRODUCTVARIANTEN:

• ALPHAHOME LCD
• ALPHAHOME EXTENDED
• ALPHAHOME ISDN

Detectie van brand en
gaslekkage
Het voorkomen dan wel het op
tijd signaleren van brand heeft
natuurlijk de hoogste prioriteit.

• ALPHAHOME GSM
• ALPHAHOME IP
• ALPHATALK LCD

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
AlphaHome 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.
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.

Flexibel dankzij draadloos
De AlphaHome centrale is ideaal
voor situaties waar bekabeling
niet gewenst dan wel bouwkundig niet mogelijk is. De snelle
installatietijd en het minimum aan
hak- en breekwerk onderstrepen
het grote gemak van draadloze
apparatuur.
Het doormelden van alarm
Bij detectie van beweging zal
de ingebouwde sirene worden
geactiveerd. Tegelijkertijd wordt
u of een andere sleutelhouder
automatisch via het systeem
gewaarschuwd. Het alarm zal als
gesproken boodschap of SMS
tekstbericht naar de mobiele of

Draadloze polszender voor sociale alarmering

vaste telefoon worden verstuurd.
Desgewenst kan men zich op een
meldkamer laten aansluiten voor
directe alarmopvolging en hulpverlening.
Voor iedereen toepasbaar
Door de universele opzet van de
AlphaHome is de beveiligingscentrale voor iedereen toepasbaar.
De eindgebruiker kan per situatie
verschillen, de behoefte aan
effectieve beveiliging en comfort
blijft hetzelfde.
Vooral in een tijd waarin senioren
zo lang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen, biedt de AlphaTalk
extra mogelijkheden op het gebied
van sociale alarmering, inbraaksignalering en veiligheid in huis.

Draadloze halszender voor sociale alarmering

Indien iemand onwel wordt of in
paniek raakt, is één druk op de
draadloze paniekknop voldoende.
Een familielid of een kennis
waarvan het telefoonnummer
staat ingesteld, ontvangt de
paniekmelding en kan direct actie
ondernemen. Op dat moment is
via de externe speakerphone van
de centrale een 2-weg spreek/
luisterverbinding mogelijk, zodat
er direct met de bewoner kan
worden gecommuniceerd.
Mogelijkheid tot inluisteren
Ook in uw afwezigheid waakt het
systeem over de woning. In geval
van alarm zal het systeem dit automatisch doormelden als spraakbericht of SMS tekstbericht naar
de (mobiele) telefoon of aanvullend
naar de meldkamer. Uzelf, een
ander familielid of de medewerker

van de meldkamer kan na het
invoeren van de code inluisteren
op de locatie en zo bepalen hoe
kritisch de situatie is.
Voor elke locatie toepasbaar
De AlphaHome GSM maakt het
mogelijk om ook locaties zonder
een vaste telefoonverbinding,
zoals vakantiehuizen, woonboten
en recreatiewoningen, optimaal te
beveiligen.
Tevens biedt de AlphaHome
IP de flexibiliteit om de alarmcommunicatie naar de meldkamer
via het internet te laten verlopen.
Hightech product van
eigen bodem
Als ISO 9001 gecertificeerde
producent heeft Alphatronics
sinds de oprichting in 1978 een

uitstekende reputatie opgebouwd
binnen de Nederlandse en Deense
beveiligingsbranche. Innovatie,
productkwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal bij de
ontwikkeling van de beveiligingsapparatuur. Als extra kwaliteitswaarborg voor de eindgebruiker
staat de AlphaHome familie 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 woonsituatie,
een huis het best beveiligd kan
worden.

www.alphatronics.eu
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