Advisor Advanced

Geavanceerde
beveiliging voor een
optimale gemoedsrust

Safety Security Certainty

Veiligheid & comfort in één
Een beveilingssysteem dat meer biedt dan alleen maar veiligheid

Vandaag de dag dienen beveiligingssystemen niet langer enkel
om inbrekers te detecteren. Ze moeten ook bij uw manier van
leven passen en bovendien uw levenskwaliteit verbeteren.
Het Advisor Advanced beveiligingssysteem integreert zich
perfect in uw dagelijks leven.
Krijgt u graag een sms-bericht als uw kind veilig thuiskomt
van school? Of wil u op de hoogte gebracht worden van een
technische storing in uw woning? Geen probleem!
Dit is echte gemoedsrust die veel verder gaat dan de traditionale
beveiliging.
Onderweg naar uw vakantiewoning wil u alvast de verwarming
aanzetten? Gewoonweg een SMS-bericht sturen naar uw Advisor
Advanced systeem en u komt aan in een aangenaam verwarmde
plek om tot rust te komen. Dát is pas comfort, mogelijk gemaakt
door Advisor Advanced.

Flexibiliteit: beheer uw huis,
waar u ook bent, overal ter wereld
Met zijn geavanceerde communicatiefuncties laat Advisor
Advanced u op afstand elektrische apparaten of systemen zoals
verwarming, airco, verlichting of rolluiken controleren en besturen
per GSM of het internet.

Alarmmeldingen op maat
Afhankelijk van de alarmsituatie kunnen verschillende personen
of diensten ingelicht worden. Advisor Advanced weet wie
wanneer gewaarschuwd dient te worden en via welke
communicatiemethode. Een specifiek SMS-bericht of een
gesproken boodschap bij een spanningsuitval naar uzelf, een
familielid of uw buurman of de meldkamer, wanneer er een
brand- of inbraakalarm is.

In harmonie met uw interieur
Alle componenten van Advisor Advanced systeem hebben
een elegant en onopvallend design, zodat ze perfect te
integreren zijn in uw interieur. Draadloze detectoren kunnen
zonder ingrijpende installatiewerken geplaatst worden daar waar
ze optimaal hun werk zullen doen.

Gebruiksvriendelijk
Het Advisor Advanced systeem bedient u met een
gebruikerscode, een kaart/sleutelhanger of een combinatie
van beide. De leesbaarheid van het LCD-scherm is instelbaar
zodat u in alle omstandigheden de meldingen en de eenvoudige
menustructuur optimaal kunt lezen. Er is eveneens een helpfunctie via de voorziene toets.

Eenvoudig aan te passen
of uit te breiden
Is uw huidig systeem technologisch achterhaald? In een
handomdraai kan dit vervangen worden door krachtige
nieuwe Advisor Advanced functionaliteit met een vernieuwde
garantieperiode. Nieuwe bekabeling of ingrijpende
infrastructuurwerken zijn hierbij niet nodig. En als uw
beveiligingsbehoeften veranderen, kunt u het systeem
eenvoudigweg laten aanpassen met extra componenten zoals
rook- en branddetectors of – in de toekomst – videocamera’s.

Betrouwbare beveiliging
Een betrouwbaar systeem geeft u gemoedsrust

Elke twee minuten wordt er in Europa een inbraak geregistreerd. Advisor
Advanced is een beveiligingsysteem waarvan bewezen is dat het inbrekers
ontmoedigt. Dit systeem waarschuwt u ook voor potentieel brandgevaar.
Aangezien ongeveer 80% van de fatale branden zich voordoen in particuliere
woningen, kan Advisor Advanced het verschil maken tussen leven en dood.
Alle componenten voldoen aan de Europese normen en zijn getest in erkende,
onafhankelijke laboratoria. Bovendien ontvangen alle erkende installateurs een
opleiding rechtstreeks bij UTC Fire & Security.

Communicatie

GSM / GPRS
Het beheren van uw Advisor Advanced beveiligingssysteem
was nog nooit zo gemakkelijk dankzij de ondersteuning via
GSM-communicatie. Door het sturen van een eenvoudig
SMS-bericht kunt u de systeemstatus controleren, elektrische
apparaten en systemen aansturen of waarschuwingen
ontvangen. U kunt ook op afstand het systeem uitschakelen
om iemand toegang tot uw huis te verlenen zonder een
toegangscode te moeten geven. Via eenvoudige SMS-berichten
hebt u interactie met uw systeem, 24 uur per dag, 7 dagen per
week en dit van overal ter wereld.

PSTN / ISDN
U kunt nog veel doen met uw vertrouwde klassieke telefoonlijn.
Via een spraakmodule kunt u bij bepaalde alarmmeldingen
vooraf opgenomen spraakberichten versturen naar door u
gekozen personen. Zo kan uw buurman tijdens uw vakantie
bijvoorbeeld een gesproken bericht ontvangen wanneer er water
in uw kelder is gelopen na een hevige onweersbui.

Meldkamer
Meer en meer gebruikers van beveiligingssystemen sluiten
hun systeem aan op een professionele meldkamer. Deze
gespecialiseerde bedrijven bewaken niet alleen uw systeem de
klok rond, maar ze bieden u ook een brede waaier van diensten
en interventies aan, volgend op een alarmsituatie, zodat u te
allen tijde gemoedsrust hebt. Voor de hoogste veiligheidsklasse
is een IP-communicatie met automatische lijnbewaking (polling)
en een bijkomende GSM/GPRS backup voorhanden.

IP
Tegenwoordig hebben de meeste huizen en bedrijven een
uitstekende internet-infrastructuur. Dus, waarom deze niet
gebruiken? Met een internetverbinding kunt u uw Advisor
Advanced systeem controleren en beheren vanaf waar u ook
bent. Het is gratis en eenvoudig.

Eén merk maakt het systeem sterker

Een beveiligingssysteem is maar zo sterk als zijn zwakste schakel.
Daarom ontwikkelt en distribueert UTC Fire & Security wereldwijd
hoogwaardige producten die niet alleen hun functie vervullen in
een systeem maar ook perfect op elkaar zijn afgestemd.
Dit betekent dat problemen van interne communicatie vermeden
worden en de kans op een vals alarm drastisch gereduceerd
wordt.

Elk huis is anders en elke huiseigenaar heeft andere leefgewoontes
en behoeften. Dat is de reden waarom onze systemen altijd
aangepast worden aan uw behoeften. U kunt beginnen met
een eenvoudig systeem en dit later uitbreiden als uw behoeften
veranderen. Uw installateur zal u helpen bepalen wat het beste
beveiligingssysteem is, in functie van uw behoeften, risico en
budget. Hij zal eveneens bepalen hoe en waar de verschillende
systeemcomponenten geïnstalleerd dienen te worden.

Codebediendeel
Uw beveiligingssysteem wordt bediend vanaf een
gebruiksvriendelijk codebediendeel. Uw systeem
kan ingeschakeld worden door slechts op één
enkele toets te drukken, zodat alle gezinsleden
het probleemloos kunnen gebruiken. De code
bediendelen bevinden zich gewoonlijk nabij een
toegangsdeur, maar kunnen om het even waar
geplaatst worden om te voldoen aan uw behoeften.

Bewegingsdetectors
Met meer dan 40 jaar ervaring, is UTC Fire & Security een wereldleider op het gebied
van de ontwikkeling van bewegingsdetectors van hoge kwaliteit. Wij maken gebruik
van spiegeloptiek en passief infraroodtechnologie voor de best mogelijke detectie.
De detectors worden gemonteerd op strategische plaatsen waarlangs een inbreker
zou kunnen passeren. Zij analyseren iedere verdachte beweging op heel wat criteria
alvorens een alarm te genereren en door te geven aan de inbraakcentrale. Er zijn
detectors beschikbaar met een detectiebereik van 10 tot 60 meter – met enkele (PIR)
of dubbele (PIR/radar) technologie en met of zonder maskeringsdetectie.

Inbraakcentrale
Eenmaal op zijn plaats geïnstalleerd, mag u uw inbraakcentrale vrijwel vergeten. Deze centrale, die het brein is van
uw systeem, wordt verborgen in een kast of in de kelder of
wordt gemonteerd in de nabijheid van de meterkast. Zodra
een inbraakalarm, brandalarm of een technische storing
gedetecteerd wordt, zal de inbraakcentrale het alarmsignaal
naar vooraf bepaalde locaties doorgeven (zoals: codebediendeel, binnen/buitensirene, meldkamer, GSM...).

Sirenes
U zult een sirene nodig hebben om aan te geven
wanneer een inbraak- of brandalarm gedetecteerd
wordt. U kunt kiezen tussen een discrete
binnensirene of – indien toegelaten – een luide
autonome buitensirene (met batterij), eventueel
voorzien van een flitslicht.

Rookdetectors
De schade veroorzaakt door brand kan aanzienlijk
zijn. De meeste brandhaarden beginnen als
smeulende branden en kunnen gemakkelijk worden
gedetecteerd door rookdetectors. Een kleine extra
investering in rookdetectors beschermt u tegen
levensbedreigende risico’s. De rookdetectors
worden gemonteerd op plaatsen waar uw systeem
zo vroeg mogelijk een eventuele brandhaard
kan ontdekken.

N.B. de meeste van de producten uit ons gamma zijn
verkrijgbaar in een bedrade of draadloze versie.

Magneetcontacten
Deze kleine sensoren worden discreet op deuren en ramen
geplaatst om zo een omtrekbeveiliging te bieden met tijdige
waarschuwing. Magneetcontacten zijn verkrijgbaar in een
bedrade of draadloze versie.
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Gedeeltelijk inschakelen 1: deze
functie gebruikt u als u bijvoorbeeld alle
deuren en ramen wilt beveiligen, terwijl
mensen en huisdieren binnen vrij kunnen
bewegen.
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Gedeeltelijk inschakelen 2: deze
functie gebruikt u als u bijvoorbeeld het
huis wilt beveiligen tijdens de nacht,
met alle bewegingsdetectoren in de
slaapkamers uitgeschakeld.
06
Volledig inschakelen: deze functie
schakelt het systeem volledig in en wordt
typisch uitgevoerd door de persoon die
de woning of het pand als laatste verlaat.
Deze functie biedt maximale beveiliging.

Uitschakelen
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Uw systeem kan op verschillende
manieren ingeschakeld worden: met een
enkele toets op het codebediendeel,
met een draadloze afstandsbediening
(“keyfob”), met een persoonlijke code of
met een geldige kaart of een combinatie
van beide (code en kaart).
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Uitschakelen: deze functie schakelt
het systeem uit bij het betreden van het
pand, zonder risico op ongewenst alarm.

De Advisor Advanced centrales hebben
veel speciale functies die kunnen worden
geprogrammeerd om het systeem aan uw
behoeften en levensstijl aan te passen.
Neem contact op met uw erkend installateur voor aanvullende informatie hierover.
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Uw persoonlijke installatie

Overzicht eigenschappen centrale
Aantal zones op het moederbord

ATS1000A

ATS1000A-IP

ATS2000A

ATS2000A-IP

8

8

8

8

Max. aantal bedrade/draadloze zones

32/32

32/32

64/64

64/64

Max. aantal gebieden

4

4

8

8

Max. aantal bediendelen/lezers

8

8

8

8

Max. aantal gebruikerscodes/kaarten

50

50

50

50

EN 50131 Gr II - Klasse 2
Type behuizing

Gecertificeerd
SM-MM-LP

MM-LP

SM = klein in metaal MM = medium in metaal LP = groot in polycarbonaat

MM

MM
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Geavanceerde
beveiliging voor een
betere levenskwaliteit
United Technologies Corporation (UTC)
is een gediversifieerd bedrijf dat voorziet in
een brede waaier van hoogtechnologische
producten en diensten voor de gebouwenen luchtvaartindustrie. Haar activiteiten
omvatten Carrier oplossingen voor
verwarming, airconditioning en koeling;
Hamilton Sundstrand systemen voor
lucht-en ruimtevaart en industrie; Otis liften en
roltrappen; Pratt & Whitney motoren; Sikorsky
helikopters en UTC Fire & Security systemen.
Het bedrijf exploiteert ook een centrale
onderzoeksorganisatie die zoekt naar
technologieën voor het verbeteren van de
product-prestaties en de energie-efficiëntie
en het reduceren van de kosten van UTC
producten en processen. UTC behoort tot de
Fortune 50, de Dow Jones Industrial Average
en de Dow Jones Sustainability Indexes.

UTC Fire & Security is een toonaangevende
leverancier van brandbeveiliging en
elektronische beveiligingsoplossingen die
mensen, eigendommen en activa wereldwijd
beschermen. Haar 45.000 medewerkers
engageren zich om een veilige leefomgeving
te creëren zodat mensen in alle gemoedsrust
kunnen leven. Dankzij haar uitgebreid gamma
aan producten voor branddetectie en blussing,
inbraakdetectie, toegangscontrole en
videobewaking is UTC Fire & Security in een
uitstekende positie om tegemoet te komen aan
de behoeften van een gevarieerd publiek.

Uw installateur:

www.utcfssecurityproducts.nl
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