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De beveiligingspanelen van UTC Fire & Security behoren tot één van de meest geavanceerde alarmsystemen 

die er op het gebied van beveiliging en toegangsverlening verkrijgbaar zijn. Zij bieden u talrijke mogelijkheden 

voor de beveiliging van uw bedrijfspand, winkel, bezittingen alsook uw personeel, ’s nachts en overdag. 

Een beveilingssysteem dat meer biedt dan alleen maar veiligheid
Veiligheid & comfort in één

deurcontact in de dagsituatie een deurbelfunctie hebben. Ook 
de kalenderfunctie biedt u als gebruiker de vrijheid om middels 
tijdszones het alarm automatisch in- of uit te schakelen, met 
inbegrip van vakantie- en overwerkperiodes. 

Controle en beheer... altijd, overal
 
Dankzij de uitgebreide communicatiemogelijkheden van 
het Advisor Advanced systeem blijft u in verbinding met 
uw systeem van waar ook ter wereld via verschillende 
communicatiekanalen. Of u er nu voor kiest om uw systeem  
te beheren via uw bestaande internet infrastructuur (IP),  
GSM/GPRS, of het traditionele PSTN/ISDN; Advisor Advanced 
is ontwikkeld om zowel alle bestaande als toekomstgerichte 
communicatiemiddelen te gebruiken. Waar een verhoogde 
veiligheid gewenst of vereist is, kan optioneel ook gekozen 
worden voor een GSM/GPRS-backupverbinding.

Om u te dienen
De Advisor Advanced panelen zijn ontworpen om u te dienen. 
Hierbij kunnen uw wensen als gebruiker worden ingevuld 
middels de doordachte systeemarchitectuur. 
Het in- of uitschakelen van uw systeem is mogelijk door middel 
van een code, toegangspas of beheer op afstand. U als 
gebruiker hebt de keuze om te ‘schakelen’ op uw eigen manier.

Gemakkelijk maar veelzijdig
Naast een bedraad systeem kunt u ook kiezen voor een deels 
draadloos alarmsysteem met een ruime keuze aan draadloze 
detectoren. Deze kunnen op een snelle, eenvoudige wijze in 
het hele bedrijfspand of winkel gemonteerd worden. Zo vermijdt 
u ontsierende bekabeling daar waar design en uitstraling 
voor u belangrijk zijn. Bovendien kan uw systeem gewoon 
meegenomen worden bij een eventuele verhuizing. Het systeem 
kan eenvoudig worden uitgebreid met toegangsverlening. 
Hierdoor kunt u meerdere deuren gecontroleerd beheren. Het 
vrijgeven van een deur vindt plaats na het aanbieden van een 
geautoriseerde toegangspas of tag (sleutelhanger). 

Alarmsysteem met  
uitgebreide functionaliteit
Advisor Advanced beschikt over vrij-programmeerbare functies 
waardoor u met één druk op een toets van het codebediendeel 
bijvoorbeeld een deur kan openen of vergrendelen of de 
verlichting kunt schakelen. Daarnaast kan een detector of 
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Een betrouwbaar systeem geeft u gemoedsrust
Betrouwbare beveiliging

Met de GSM-communicatiemogelijkheid hebt u een 
gebruiksvriendelijke controle over uw Advisor Advanced 
systeem. Door eenvoudige SMS berichten naar uw systeem 
te sturen kunt u de status opvragen, bedieningen uitvoeren 
en bevestigingen ontvangen. Zo kunt u op afstand toegang 
verlenen tot uw woning of bedrijfsruimte zonder dat iemand 
hiervoor een code hoeft te kennen. Een eenvoudig SMS-
bericht sturen volstaat.

Voor uw gemoedsrust
De doelstelling van onze systemen vloeit niet enkel voort uit de 
kwaliteit van de componenten maar eveneens uit de kwaliteit 
van de installatie. Uw installateur luistert naar uw wensen en 
vertaalt deze in een installatie en in diensten die beantwoorden 
aan uw eisen. Hij is immers volledig opgeleid om het Advisor 
Advanced systeem te adviseren en te installeren.  
Het eindresultaat is een beveiligingssysteem dat u met een 
gerust gevoel en in alle comfort laat genieten van uw nachtrust 
en vrije tijd.

PIRcam
Onze nieuwste ontwikkeling, de PIRcam, is een 
gecombineerde draadloze Passief Infrarood (PIR) detector 
en camera, bedoeld voor residentiële en commerciële 
toepassingen waar alarmverificatie gewenst is. Een 
technologisch hoogstaande detector zal in geval van detectie 
de camera aansturen om een beeldensequentie op te nemen 
en deze meteen draadloos door te sturen naar de Advisor 
Advanced centrale. Deze beelden kunnen vervolgens naar 
de Particuliere Alarm Centrale (PAC) en/of via MMS naar een 
mobiel toestel gestuurd worden om een correcte inschatting 
mogelijk te maken van de gedetecteerde gebeurtenis. 
In geval van een geconfirmeerd alarm kan de PAC deze 
beelden direct doorsturen naar de alarmcentrale van de politie 
in het kader van ‘live view’; het verhogen van de heterdaad 
pakkans. Link: www.politie.nl/onderwerpen/live-view.html 

LIVE VIEW
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UTC Fire & Security is een onderdeel 
van UTC Technologies, één van de 
grootste en meest veelzijdige fabrikanten 
en leveranciers ter wereld. Als afdeling 
UTC Fire & Security brengen wij 
wereldwijd een uitgebreid pakket aan 
elektronische beveiliging voor personen 
en eigendommen op de markt. UTC 
Technologies wordt wereldwijd gezien 
als één van de leiders op technologisch 
gebied en staat bekend om de 
waardering voor haar afnemers en hun 
meningen.

Onze Europese organistatie, met het 
hoofdkantoor in Brussel heeft naast 
verkoopkantoren in diversen Europese 
landen, productie en engineering-
eenheden in Mexico en Nederland.
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