Professionele veiligheid

Particulier

UNii, professionele veiligheid
Je huis moet een veilige plek zijn. Een plek om te wonen, te leven en vrienden te ontmoeten.
Voor die veiligheid kan de UNii een belangrijke rol spelen. Esthetisch vormgegeven en onzichtbaar
op de plekken waar dat moet, zorgen sensoren voor de detectie van beweging, rook en
waterlekkage voor een veilige leefomgeving. Professionele beveiliging die uitblinkt in een
eenvoudige bediening.

Het gemak van draadloos
De UNii centrale kan naast traditionele bekabelde sensoren ook gebruik maken van draadloze
sensoren. Ultieme beveiliging zonder ontsierende kabels. Zowel bewegingsmelders als raam- en
deurcontacten, rookmelders en watermelders zijn draadloos beschikbaar.

mySmartControl
Veiligheid in
één hand
Voordelen mySmartControl App

Op afstand te beheren
Beheer uw woning eenvoudig
met de app. In- en uitschakelen
met één druk op de knop.

Pushmeldingen
Ontvang direct pushmeldingen
bij een alarm of
in/uitschakelingen. Zelfs als uw
telefoon op stil staat.

UNii keyfob
Naast de app en het keypad is de UNii ook te
bedienen met een eenvoudige keyfob
(sleutelhanger). Met één druk op de knop kan het
systeem in- of uitgeschakeld worden. De status van
het systeem is realtime zichtbaar op de keyfob zelf.

Chatfunctie

Communiceer onderling eenvoudig
en snel via de ingebouwde
chatfunctie. Zo weet iedereen de
status van een melding.

Brand
De UNii wordt niet alleen gebruikt voor
inbraakdetectie maar is ook uitermate geschikt voor
branddetectie. Breid het systeem eenvoudig uit met
betrouwbare draadloze of bedrade rookmelders
en wordt tijdig geïnformeerd in het geval van een
brandmelding.

Modulair, gericht op de toekomst
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 op
zolder? Geen probleem het systeem kan tot wel 64 draadloze componenten ondersteunen.
Zo is het altijd mogelijk om het systeem aan te passen aan uw wensen en verwachtingen.

Toepasbaar:
Woningen

Appartementen

Vakantiewoningen

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. Oplossingen
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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