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UNii, modulaire veiligheid 

Voor alle situaties 

Een veilige werkomgeving is essentieel voor de continuïteit van een bedrijf. Hier kan de UNii een 
belangrijke rol spelen. Esthetisch vormgegeven en onzichtbaar op de plekken waar dat moet,
zorgen sensoren voor de detectie van beweging en voor een veilige werkplek. De bediening van 
het keypad is intuïtief en eenvoudig. Voor uw medewerkers dus geen barrière om het systeem 
zonder zorgen te bedienen.

De UNii centrale kan ingezet worden voor alle situaties in kantoren, winkels, scholen, publieke 
instellingen of bijvoorbeeld productieomgevingen. Voor ieder risico en toepassing is de UNii aan 
te passen. De modulaire structuur zorgt ervoor dat ook bij veranderingen in de organisatie of de 
beveiliging het systeem uitgebreid kan worden zonder dat kostbare vervanging van hardware 
noodzakelijk is.
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Brand Toegang
Naast inbraakdetectie en toegangscontrole is de 
UNii uitermate geschikt voor branddetectie. Breid 

het systeem eenvoudig uit met betrouwbare 
rookmelders en wordt tijdig geïnformeerd in het 

geval van een calamiteit. 

De UNii toegangslezer maakt gebruik van het be-
trouwbare DESFire leesprincipe en behoort daarmee 
tot de veiligste technologie. Open deuren of schakel 
het alarmsysteem eenvoudig met een stijlvolle tag 

die zo aan de sleutelbos kan worden gehangen.

Voordelen mySmartControl App

Pushmeldingen 
Ontvang direct pushmeldingen 

bij een alarm of 
in/uitschakelingen. Zelfs als de 

telefoon op stil staat.

Op afstand te beheren 
Beheer uw bedrijf eenvoudig met 
de app. In- en uitschakelen met 

één druk op de knop.

Chatfunctie
Communiceer onderling eenvoudig 

en snel via de ingebouwde 
chatfunctie. Zo weet iedereen de 

status van een melding.

mySmartControl 
Beheer op afstand



Toepasbaar: 
Scholen Winkel Kantoorpanden

Modulair, gericht op de toekomst

UNii manager

De UNii is modulair opgebouwd. Dit betekent dat uitbreiding later altijd mogelijk is zonder dat 
bijvoorbeeld de centrale vervangen hoeft te worden. Toch nog een extra rookmelder? Geen 
probleem het systeem kan tot wel 64 draadloze componenten ondersteunen. Zo is het altijd mo-
gelijk om het systeem aan te passen aan uw wensen en verwachtingen.

Confi guratiesoftware moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Zowel 
bij het in bedrijf stellen van een installatie als bij onderhoud of 
service. Hiervoor is de UNii manager ontworpen. 
Overzichtelijke schermen leiden de monteur stap voor stap 
door het systeem. Met een simpele klik worden opties extra 
uitgelegd. 

Net als de UNii is ook de UNii manager meertalig en per 
gebruiker instelbaar. Voor de eindgebruiker zijn beperkte 
opties beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikers 
worden aangemaakt of kan het logboek bekeken worden.

Bedrijfsgebouwen

Over Alphatronics

De UNii wordt ontwikkeld en geproduceerd door Alphatronics. Een Hollands bedrijf dat 
al decennia lang dé specialist is op het gebied van inbraakdetectie en veiligheid. Oplos-
singen worden ontworpen in samenwerking met klanten en eindgebruikers. Zo passen 
deze naadloos bij de veranderende vraag van de gebruiker.
Veiligheid, gebruikersgemak en eenvoudige installatie hebben centraal gestaan bij de 
ontwikkeling van de UNii. Met een Nederlands product en de hierbij behorende directe 
ondersteuning is de UNii een perfecte oplossing voor ieder veiligheidsvraagstuk.
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