
WA A R O M  A L P H AT R O N I C S

- Compleet productenpakket

- Ontwikkeling en productie

  in eigen huis

- Uitgebreide technische support

- Hands-on producttrainingen

- Makkelijk online bestellen

- ISO-9001 gecertificeerd

- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie

- Toegangscontrole

- Video-observatie

- Branddetectie

- Alarmcommunicatie

- Zorgoplossingen
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PRODUCT DATASHEET

AlphaVision ML / XL gebruikers App

Uw alarmsysteem altijd 
binnen handbereik

Als de applicatie verbinding heeft 
gemaakt met het alarmsysteem 
verschijnt op het scherm van uw 
smartphone een remote keypad. 
Dit valt te vergelijken met de 
toetsen van het bedieningspaneel. 
U heeft nu volledig toegang tot alle 
bedieningsfuncties en de status-
informatie van het alarmsysteem. 
De verbinding tussen de App en het 
alarmsysteem is optimaal beveiligd.  

Ook toepasbaar als 
draadloos bedieningspaneel

Naast de bediening van uw 
alarmsysteem op afstand kunt u de 
eigen smartphone / tablet tevens 
uitstekend gebruiken als extra 
bedieningspaneel. ‘s Avonds kunt u 
relaxed vanuit uw eigen bed het alarm 
inschakelen om zo heel eenvoudig de 
beveiliging van de benedenverdieping 
te activeren. 

Gratis te downloaden voor 
Android of iOS

Download nu gratis de gebruikers 
App voor de AlphaVision ML en XL. 
Hiermee is de bediening van uw 
systeem nog makkelijker en heeft u 
24/7 toegang tot uw alarmsysteem. 
De App is naast de smartphone 
tevens toepasbaar op een tablet en 
kan gratis worden gedownload via 
de Google play store of Apple store.

Vanaf elke plek uw alarmsysteem op afstand in- of uitschakelen. Op het strand vanuit Zuid-Frankrijk, vanaf het 
sportveld of gewoon op het werk. Met de gebruikers App voor de AlphaVision ML of XL centrale heeft u vanaf elke 
locatie toegang tot uw alarmsysteem. Uitermate handig om tijdens uw vakantie de werkster of de buren binnen te 
laten. Of juist om te controleren of u het alarm wel heeft ingeschakeld toen u vanmorgen van huis ging.

Wat u hier allemaal voor nodig heeft? Behalve de gratis App helemaal niets, de AlphaVision ML en XL centrales 
zijn immers standaard al uitgerust met een geïntegreerde IP kiezer. Dus u hoeft geen dure ethernet of 
communicatiemodule aan te schaffen, zoals vaak bij andere merken soms het geval is. Enkel de App downloaden via 
de Google play store of Apple store is voldoende.

KENMERKEN & VOORDELEN 

• Gratis App

• Veilig in gebruik

• Snel

• Eenvoudig

• Geen extra investering nodig

• Meerdere locaties te bedienen per App



T K H  G R O U P

Sinds juli 2010 is Alphatronics 

onderdeel van de beursgenoteerde 

TKH Group. Binnen TKH Security 

Solutions werkt Alphatronics 

nauw samen met de andere TKH 

zusterbedrijven in de ontwikkeling 

van nieuwe innovatieve 

beveiligingsoplossingen.

C O N TA C T 

Watergoor weg  71 

3861  MA Ni jkerk 

Tel . :  033-2459944 

Web:  www.a lphatron ics .n l 

Emai l :  in fo@alphatron ics .n l
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Vereist iOS 6.1 of nieuwer.
Compati bel met iPhone, iPad en 
iPod touch. 

Vereist Android versie 2.3.3 of 
hoger.

Vereisten

AlphaVision ML:   vanaf fi rmware versie 3.0
AlphaVision XL:   vanaf fi rmware versie 2.3
Centrales met een oudere fi rmware versie kunnen gemakkelijk worden geupdate. 


