
      

Compact
Hybride Alarmsysteem  

Voor kleine tot middelgrote installaties 

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 12 bekabelde 
zones en 8 secties. De centrale kan door middel van 
modules eenvoudig worden uitgebreid tot 100 zones 
waarvan maximaal 32 draadloze zones. De AlphaVision 
ML is gecertificeerd Grade 2. 

Ondersteunt tot

100 zones 

8 secties

90 PIN-codes

8 codebedienpanelen

Grade 2 Gecertificeerd

• Alarmsysteem met standaard 12 zones en uit  
 te breiden tot 100 waarvan max. 32 draadloos 
• Geïntegreerde IP kiezer voor mySmartControl of
 meldkamerdoormelding
• mySmartControl cloud APP 
 (www.mysmartcontrol.nl) 
• 8 secties, 8 keypads, 90 PIN-codes/passen 
• Eenvoudige integratie d.m.v. API/SDK
• Standaard integratie met KNX/Crestron/Fore! 
• Programmering via keypad of AlphaTool   
 software 
• Instelbare EOL weerstandsconfiguratie 
• Zeer eenvoudige installatie en    
 gebruiksvriendelijk 
• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland 
• Grade 2 gecertificeerd

Standaard met IP
Alarmmeldingen kunnen via de geïntegreerde 
IP kiezer direct worden doorgemeld aan de 
meldkamer. De IP aansluiting is ook geschikt voor de 
mySmartControl app. Verder zijn er mogelijkheden om 
de alarmmeldingen analoog of via een mobiel netwerk 
te versturen middels een opsteek PSTN of GSM/
GPRS kiezer. De GSM/GPRS kiezer kan als primaire 
doormelding, GPRS kan als back-up doormelding 
worden gebruikt. 

De datum en (zomer/winter) tijd op het bedienpaneel 
worden automatisch aangepast. Via IP is het 
alarmsysteem te integreren met andere systemen met 
behulp van de API/ SDK. 

Toepasbaar bij o.a.:
• Kleine tot middelgrote bedrijven

• Woningen/appartementen

• Vakantiehuizen

• Winkels

• Kantoren

• Verenigingen

Uitgebreid
Geavanceerd Alarmsysteem

Voor middelgrote en industriële installaties 

De AlphaVision XL biedt de ideale oplossing voor een 
installatie waarbij inbraakdetectie en toegangscontrole 
gewenst is. Twee oplossingen in één systeem!  

Ondersteunt tot

616 zones

500 PIN-codes

32 secties

40 toeganglezer(s)

Grade 3 Gecertificeerd

AlphaVision XL
safety & security

®

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

• Geïntegreerde IP kiezer voor mySmartControl  

 of meldkamerdoormelding

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

• 40 toegangslezers, 1.500 passen 

• Eenvoudige integratie d.m.v. API/SDK

• Standaard integratie met KNX/Crestron/Fore! 

• Programmering via AlphaTool software 

• Per zone instelbare EOL weerstandsconfiguratie 

• Toegangscontrole met slimme schakelfuncties

• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland 

• Grade 3 gecertificeerd

Uitgebreide AlphaVision 
Toegangsverlening

De AlphaVision XL is uit te breiden met max. 40 
toegangslezers en 1.500 taghouders. Hiermee 
kunnen inbraakdetectie en toegangscontrole 

gecombineerd worden in één systeem. Voor de 
gebruiker is een beheertool beschikbaar.

AlphaVision ML + XL

Made in Holland
De AlphaVision centrale is een echt hightech product van eigen bodem. Ontwikkeld op basis van 

nieuwste technologie en geproduceerd in Nijkerk. Het merk AlphaVision bestaat al meer dan 30 jaar.
Hierdoor bent u verzekerd van stabiliteit, een goede produckwaliteit en een optimale werking van uw 

installatie voor een betaalbare prijs.
De AlphaVision centrales voldoen volledig aan de Europese normen voor elektronische

beveiliging en staan geregistreerd bij het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

Optimaal bedieningsgemak
Het systeem kan op meerdere manieren bediend worden. Eenvoudige bediening met PIN code of met 
een proximity tag. Het systeem kan ook draadloos worden bediend met een compacte handzender of 

met de mySmartControl app (Android en iOS) voor smartphone of tablet. Optioneel is er handige vocale 
ondersteuning (alleen AV-ML) bij bediening van het systeem mogelijk.

mySmartControl
mySmartControl is een unieke intuïtieve app om de AlphaVision inbraakpanelen te kunnen bedienen.
De mySmartControl app is een gebruiksvriendelijke app die door de installateur en/of eindgebruiker 

eenvoudig ingesteld kan worden. Moeilijke netwerkinstellingen en of port-forwarding zijn niet 
noodzakelijk. De app is beschikbaar voor IOS en Android en biedt o.a. selecteerbare push en e-mail 

notificatie, in- en uitschakelfuncties, overbruggingsfuncties en een geïntegreerde chatfunctie.

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

met draadloze detectoren, magneetcontacten, rookmelders en andere beveiligingscomponenten. Dit 
is ideaal voor situaties waar bekabeling niet gewenst of geen optie is. De korte installatietijd en het 

voorkomen van hak- en breekwerk zijn de voordelen van draadloze apparatuur.

Doormelding naar meldkamer of mobiele telefoon
Bij 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 
analoog of via het mobiele netwerk te versturen middels een opsteek PSTN of GSM/GPRS kiezer. 

Voor doormelding van het alarm naar een privénummer zijn de volgende opties beschikbaar: 
mySmartControl app met push bericht, toon, spraak (optioneel met de DSP spraakprint), SMS en email. 

Toepasbaar bij o.a.:
• Middelgrote tot grote bedrijven

• Scholen

• Ziekenhuizen

• Verenigingen

• Musea

• Winkelcentra

• Industriepanden

• Hoog risico objecten

Koppelen met branddetectie
Naast inbraakbeveiliging biedt het systeem ook mogelijkheden voor het koppelen van rookmelders 

(inbouw/opbouw), gasmelders en koolmonoxidemelders. Het op tijd signaleren van brand of 
gaslekkage kan mensenlevens redden. Ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld staat waakt de 

AlphaVision 24 uur per dag over de locatie en de aanwezige personen.



Smits Beveiliging
Bezoekadres:  Koolbergseweg 20   
   6604 BM Wijchen
Telefoon:   0246421850
E-mail:  info@smits-beveiliging.nl
Website:   www.smits-beveiliging.nl
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CENTRALE
AlphaVision XL

+4 aansluitingen

Verschillende draadloze 
componenten

Bedienpaneel
Toegangs-
verlening

I/O+ module incl. 
voeding

I/O+ module excl. 
voeding

AlphaVision universal 
wireless interface AlphaVision XL

safety & security

®

Over Alphatronics 

Made in Holland 

De AlphaVision centrale is een echt hightech product van eigen bodem. Ontwikkeld 
op basis van nieuwste technologie en geproduceerd in Nijkerk. Het merk AlphaVision 
bestaat al meer dan 40 jaar. Hierdoor bent u verzekerd van stabiliteit, een goede 
productkwaliteit en een optimale werking van uw installatie voor een betaalbare prijs. De 
AlphaVision centrales zijn gecertificeerd volgens Europese normen voor elektronische 
beveiliging.

Goed advies via de beveiligingsspecialist

De erkende installateur kan u uitstekend adviseren in de keuze van beveiliging. Op basis 
van uw budget en uw specifieke woon- of werksituatie wordt samen met u voor de 
meest optimale beveiliging van uw woonhuis of bedrijfspand gekozen. De AlphaVision 
centrales zijn leverbaar in een aantal productvarianten en modulair op te bouwen, zodat 
voor elke woon- of werksituatie een passende beveiligingsoplossing geboden kan 
worden.

Vraag bij uw beveiligingsinstallateur naar de mogelijkheden.

KNX, Crestron en overige integratie
 
De AlphaVision centrales kunnen eenvoudig op elk gewenst niveau geïntegreerd worden. 
Met de KNX module wordt de inbraakcentrale in een handomdraai onderdeel van de KNX-installatie. 
Een Crestron integratie kan met de beschikbare Alphatronics drivers gerealiseerd worden. 
Integreren binnen een gebouwbeheer, securitymanagement of videomanagement omgeving? 
Gebruik dan de uitgebreide API en bijbehorende SDK. Zo is er voor ieder integratievraagstuk de 
juiste oplossing.

Verschillende draadloze 
componenten

Bedienpaneel
I/O+ module incl. 

voeding
I/O+ module excl. 

voeding
AlphaVision universal 

wireless interface

Aangeboden door :


