IS UW ALARMMELDER
AAN VERVANGING TOE?

VOOR DE VEETEELT
Ontvang als LTO-lid een
korting van € 150,- op een
nieuwe alarmmelder!
Kunt u nog vertrouwen op uw huidige
alarmmelder?
Is een 15 jaar oude melder nog veilig en
betrouwbaar? Kunt u er nog steeds blind op
vertrouwen dat uw alarmen worden uitgebeld?
Minder betrouwbaar en grotere kans
op storing
De elektronische onderdelen van de printplaat
slijten en oude apparaten missen aansluiting
met de technologie van tegenwoordig.
Als richtlijn kunt u aanhouden dat de
betrouwbaarheid van uw melder versneld zal
afnemen bij alarmmelders ouder dan 10 jaar.
Afhankelijk van de gebruikscondities en het
uitzetten van de 2G en 3G telecomnetwerken
kan dit zelfs eerder zijn. ‘Hij doet het toch nog’
zou geen reden moeten zijn om uw vermogen
met een waarde van tonnen of misschien
wel miljoenen te bewaken met apparatuur
van soms wel 15 jaar of ouder. Voorkom
schade en vervang uw meer dan 10 jaar oude
alarmmelder.

VOOR DE TUINBOUW

Bewaak klimaatcomputers,
luchtwassysteem en
voercomputers

Bewaak klimaatcomputers,
substraatsystemen en
beregeningsinstallaties

De processen in de veeteelt zijn zeer
kritisch en letterlijk van levensbelang voor
de dieren. Goede mechanische ventilatie
zorgt bijvoorbeeld voor voldoende zuurstof
en de schadelijke gassen worden via een
luchtwasser afgezogen. Zo wordt het milieu
niet te zwaar belast en zitten de dieren in
de meest ideale omstandigheden. Deze
kritische processen worden door o.a.
voer- en klimaatcomputers geregeld. De
wetenschap dat deze processen optimaal
draaien, en dat elke afwijking of hapering
wordt doorgemeld, bied gemoedsrust en
vertrouwen. Octalarm zorgt voor deze
veilige en betrouwbare alarmering.

De schaalgrootte van tuinbouwbedrijven
neemt fors toe en daarmee ook de
hoeveelheid techniek die bewaakt moet
worden.
Bewaken van klimaatcomputers,
substraatsystemen en beregeningsinstallaties waarborgt een verantwoorde
en veilige bedrijfsvoering.
Het geeft u gemoedsrust omdat u weet dat
er gebeld wordt als er een probleem is op
het bedrijf. Zo wordt schade voorkomen.
• Storingsmelding vanuit klimaatcomputer,
substraatalarm, minimaal/maximaal
temperatuur, enz.
• Melden van spanningsuitval
• Redundante alarmmelder
• Op afstand aan/uitschakelen van alarmen
en/of afdelingen
• Lokaal alarm op het bedrijf zelf via
zoemer en flitslicht
• Opvragen alarmstatus met smartphone
• Lijnbewaking op verbinding met sms bij
lijnuitval
• Verzekeringsmaatschappijen bevelen
deze oplossing aan

• Melden van technische storingen naar
smartphone of semafoon van de boer
• Melden van spanningsuitval op het
bedrijf
• Aan/uitschakelen van alarmen en/of
afdelingen wanneer deze gereinigd of
onderhouden worden
• Alarmeren op het bedrijf zelf met zoemer
en/of flitslicht
• Verzekeringsmaatschappijen bevelen
deze oplossing aan

BEVEILIGING, PREVENTIE EN EEN VEILIG GEVOEL:
DAT VINDT U BIJ ALL-RIGHT SECURITY
Redundante alarmmelder, combinatie PSTN, VoIP/SIP en GSM netwerk
Artikelnummer

Omschrijving

Prijs

Octalarm-Touch

Alarmmelder met 8 alarmingangen, 2 schakelbare relaisuitgangen,
2 open collector uitgangen, melding via spraak, sms, semafoon en/
of e-mail via PSTN, VoIP/SIP en/of GSM/UMTS module. (Levering
inclusief antenne op het toestel en inclusief UTP kabel). Geschikt
voor gebruik app Adesys Alarm.

€ 1.650,00

Octalarm-Touch
pro

Alarmmelder met 8 alarmingangen, 2 schakelbare relaisuitgangen,
2 open collector uitgangen, melding via spraak, sms, semafoon en/
of e-mail via PSTN, VoIP/SIP en/of GSM/UMTS module. Versie
met 2 ethernetpoorten en REST API via JSON protocol. (Levering
inclusief antenne op het toestel en inclusief UTP kabel). Geschikt
voor gebruik app Adesys Alarm.

€ 1.950,00

EM-8001

Externe uitbreidingsmodule voor Octalarm-Touch, 8 alarmingangen € 390,00
en 1 uitgang via I/O bus (RS485), DIN-rail uitvoering met
wandmontage mogelijkheid (BxHxD=70x90x32mm)

Veilig alarmeren in
één oogopslag

Aanvullende dienst
Roaming simkaart met abonnement voor gebruik in Europa, VoIP/
SIP bellen via bewaakte Adésys servers, direct uit de doos volledig
geconfigureerd en gebruiksklaar. Kosten PER MAAND.

€ 13,95

Touch IP65

Externe behuizing voor vocht bescherming (IP65), gemodificeerd
met binnenwerk voor plaatsing Octalarm-Touch

€ 290,00

AU-001

Alarmzoemer opbouw, variërende toon, volume 108 / 95 / 75dB
(12V / 70 - 20mA)

€ 40,00

AU-003

Flitslamp voor montage op kast of kabeldoos, 12V / 50mA, oranje,
1 flits per sec.

€ 40,00

AU-004

Relais 12V / 30mA, wisselcontact, schakelvermogen 250V / 12A

€ 8,00

AU-005

Relaisvoet voor AU-004, DIN-rail montage

€ 10,00

AU-019

Muurbeugel voor bevestiging van antenne type AA-101 of AA102

€ 10,00

AU-023

Door Adésys gemodificeerde noodvoeding voor internetmodem
met alarmuitgang

€ 275,00

GSM

AU-024

Redundante ADSL splitter met overspanningsbeveiliging voor
PSTN aansluiting en model KPN Experia box 8

€ 95,00

VoIP/SIP

AA-101

Standaardantenne voor GSM. Antennekabel 2m, SMA-male
connector

€ 37,00

PSTN

AA-102

Vandalismewerende schijfantenne voor GSM. Antennekabel 2,5m,
SMA-male connector

€ 45,00

AA-103

Verlengkabel 3m voor antennes met SMA aansluiting (SMA male/
female connector)

€ 18,00

AA-104

Verticale antenne met magneetvoet. Antennekabel 2,5m
SMA-male connector

€ 28,00

AA-107

Zelfklevende stripantenne (L=13,0cm). Antennekabel 2,5m,
SMA-male connector

€ 12,00

AA-109

Hoogwaardige antenne voor moeilijke ontvangstcondities (vaste
montage), GSM/GPRS/UMTS, incl. 10m kabel en muurbeugel
(SMA-male connector)

€ 85,00

AA-110

Antennekabel 10m voor antennes met FME aansluiting
(SMA male/FME female connector)

€ 39,00

AA-114

Antenne Octalarm-Touch (SMA male)

€ 15,95

AA-119

Hoogwaardige antenne voor moeilijke ontvangstcondities
(vaste montage), GSM/GPRS/UMTS, incl. 20m kabel en
muurbeugel (SMA-male connector)

€ 105,00

Octalarm
Connect

LED-bar

Accessoires

Optioneel:

Octalarm Connect

portal.octalarm.com
EM-8001

Drie dubbele zekerheid:

Spraak
Spraak / app /
sms / e-mail
Semafoon

Weergave van uw alarmmelding
direct op uw smartphone.

Wij kunnen u ook helpen met andere producten en diensten:
• Groot gamma aan camera oplossingen
• Alarm oplossingen op maat

Kijk op onze website voor meer informatie
of neem contact met ons op:

• 24/7 monitoring door meldkamer, ook technische meldingen
• 24/7 storingsdiensten door eigen monteurs
• Beheer van uw netwerk

0497 - 38 08 87
 info@allrightsecurity.nl
www.allrightsecurity.nl
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