PRODUCT DATASHEET

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

PSTN-2-IP (+GPRS) transceiver

- Ontwikkeling en productie
in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen

KENMERKEN & VOORDELEN

- ISO-9001 gecertificeerd

• Merkonafhankelijke oplossing

- Sinds 1978 actief in beveiliging

• Kostenbesparend
• Handige wizard voor makkelijk programmeren
STERK IN SECURITY SOLUTIONS

• Leverbaar in variant met GPRS backup

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

Technische wijzigingen voorbehouden.
©Alphatronics BV

De PSTN-2-IP (+GPRS) transceiver is een merkonafhankelijke IP kiezer. Deze kan worden toegepast op elke
beveiligings-centrale, welke is voorzien van een analoge kiezer (SIA regular, SIA-HS, Contact-ID en Scancom DTMF,
protocol). Er is tevens een uitvoering beschikbaar als opsteekprint specifiek voor Alphatronics centrales met een
RS-485 bus aansluiting.

Kostenbesparing

Hoog beveiligingsniveau

Gecertificeerd

Een belangrijk voordeel van
doormelding via IP netwerken
is het wegvallen van de extra
belkosten, welke verbonden zijn aan
het doormelden van storings- en
alarm informatie via een analoge
telefoonlijn. Woonhuizen, winkels
en bedrijven kunnen voor de
doormelding van het alarm optimaal
gebruik maken van de aanwezige
breedband internet connectie. De
IP transceivers beschikken over
een “bewaakte” verbinding met de
meldkamer. Al met al resulteert dit in
een hoge mate van zekerheid tegen
flink lagere kosten.

De IP producten van Alphatronics
zijn zo wel hardware- als
softwarematig optimaal beveiligd
tegen misbruik. De print is voorzien
van een dipswitch, waarmee externe
toegang tot het IP product volledig
geblokkeerd kan worden. Bovendien
werken deze IP producten niet met
een operating system, waardoor ze
ongevoelig zijn voor virussen.

De PSTN-2-IP (+GPRS) transceiver
voldoet aan de Grade 3 certificering
en is geschikt voor risicoklassen AL1,
AL2 en AL3.
De IP oplossingen van Alphatronics
zijn gekeurd volgens de strengste
Europese richtlijnen van het VRKI.
Als extra kwaliteitswaarborg voor de
eindgebruiker staan de IP producten
geregistreerd bij Kiwa-NCP.
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Specificaties
TKH GROUP
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.

Voeding:			11-15 VDC					
Stroomverbruik:
160 mA in rust, 220 mA actief
Ingangen:		
Bewaakte PSTN ingang
RS-485 busaansluiting
LAN aansluiting 100 Mbit/s
GPRS variant:		
Quad band
IP adres:
Statisch of dynamisch (DHCP)
Poort adres:		
Instelbaar
Indicatoren:		
LED’s voor statusweergave
Protocol (ingaand):
Contact-ID,SIA, SIA-HS en Scancom DTMF via PSTN
Protocol (uitgaand):
SIA-HS data (IP) of SecIP en gebruikmakend van dynamische 		
data encryptie
Programmering:		
Programmeerbaar via standaard internet browser of handige 		
			wizard.
Afmetingen:
108 mm x 165 mm x 38 mm (LxBxH)
Kiwa NCP nr.:		
PSTN-2-IP: ITK427674-IP
			PSTN-2-IP met GPRS: ITG00302-IP			

Bestelinformatie
ART.NR.			OMSCHRIJVING
003611			
PSTN-2-IP transceiver in kunststof behuizing (universeel toepasbaar)
003612			
PSTN-2-IP met GPRS transceiver in kunststof behuizing (universeel
			toepasbaar)
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