Succesvolle ADI Expo!
Op 25 mei 2016 vond de jaarlijkse ADI Expo
plaats, een evenement waarbij we de klanten
rechtstreeks in contact brengen met onze
leveranciers.
Zowel qua bezoekersaantal als op gebied van
deelnemende leveranciers was het wederom
een groot succes!
Ook de productpresentaties in de ochtend
werden druk bezocht en zeer gewaardeerd.
ADI Expo gemist? Neem contact op met uw accountmanager en laat u bijpraten over de nieuwste
ontwikkelingen!
Eerdere nieuwsbrieven of correspondentie van ADI gemist?
U ontvangt regelmatig de digitale nieuwsbrief of andere communicatie
van ADI. Heeft u een uitgave gemist of wilt u een specifiek onderwerp
teruglezen?
Dit is uiteraard mogelijk, via het nieuwsarchief op onze website
WBOX – ADI huismerk
Onlangs heeft ADI haar huismerk WBOX geïntroduceerd, waarmee een
uitgebreide reeks beveiligingsapparatuur beschikbaar is gekomen met
een zeer concurrerende prijsstelling.
De productenreeks bestaat uit zowel IP-camera’s (1.2-3MP), analoge
camera’s (800/1000TVL), NVR’s (4, 8 en 16 kanalen/POE), LED
monitoren, behuizingen en een scala van installatiematerialen en
accessoires.
WBOX producten hebben een zeer lange garantietermijn; meer
bepaald 5 jaar garantie op IP Camera’s, NVR's en DVR's. Drie jaar
garantie op analoge camera’s.
Later dit jaar zal de WBOX-reeks worden uitgebreid met oplossingen in
andere marksegmenten.
Voor meer informatie kunt u terecht op de ADI website, of op de speciale Europese
WBOX-website.

Extra voordeel Netgear netwerkproducten
De netwerkproducten van Netgear vormen veelal de basis voor de
digitale camera-oplossingen van ADI.
ADI biedt u nu extra voordeel, voor enkele van de meest toegepaste
modellen switches, indien besteld per veelvoud van 5 stuks.
Artikel
GS108PE-300EUS
GS110TP-200EUS
FS728TP-100EUS
GS728TP-100EUS
FS116PEU

Beschrijving
8PT GE POE PLUS SWITCH
10PT GE POE SMART SWITCH
24FE+4GE POE SMART SWITCH
28PT GE POE SMART SWITCH
PROSAFE 16PT 10/100 SWCH W/POE

Neem voor prijsinformatie contact op met uw ADI-accountmanager.
Paxton Net2 toegangscontrolesysteem integreert met Hikvision NVR’s
Intelligent camerabeelden opnemen bij het aanbieden van een pas aan
de kaartlezer bij de entree? Dit is mogelijk met nieuwe
integratieoplossing van Paxton toegangscontrolesystemen met de
netwerkvideorecorders van Hikvision.
De Net2 software van Paxton laat u eenvoudig een op de Hikvision NVR
aangesloten camera selecteren. Bij een kaarttransactie wordt
automatisch een opname gestart van 10 seconden voor, en 10
seconden na het aanbieden van een pas. Ideaal voor verificatie en
controle!
Geïnteresseerd? Zie hier de uitgebreide beschrijving en handleiding op de website van Paxton.
Notifier NF3000 firmware update (versie 5.26)
Onlangs heeft Notifier een nieuwe firmwareversie uitgegeven voor de
NF3000 analoge, adresseerbare brandmeldcentrale.
De belangrijkste kenmerken;
 Een reductie van de auto-configuratietijd bij de eerste
inbedrijfstelfase in Opal-mode,
 Introductie van de geschatte resterende tijd bij de inbedrijfstelling
van een lus,
 Interactie met grafische systemen,
 Nieuwe PC Configuratie Tool versie 4.06
Klik hier om het Notifier datasheet met bijkomende informatie te downloaden, of neem contact
op met onze productspecialisten, zij infomeren u graag verder.

CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties versie 4.0
Op 1 maart 2016 heeft het CCV versie 4.0 van de CCVcertificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud
Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd. De ingangsdatum
van de nieuwe schema’s was 1 juni 2016, de schema’s
kunnen derhalve direct voor certificatie worden gebruikt.
U vindt de nieuwe schema’s bij het certificatieschema
Brandmeldinstallaties.
Wij zijn u graag van dienst bij het ontwerpen en realiseren van een gecertificeerde
brandmeldinstallatie. ADI heeft hiervoor speciaal opgeleide specialisten in dienst. Informeer bij
uw accountmanager naar de mogelijkheden.
IP-intercom systemen van 2N
De IP-intercomsystemen van 2N zijn toonaangevend voor zowel
industriële als commerciële toepassingen, waarbij integratie een
belangrijke vereiste is. 2N audio- of video-posten zijn modulair
opgebouwd de diverse modellen zijn geschikt voor de meest
uiteenlopende projecten.
Integratie is mogelijk op verschillende (video)managementplatformen,
zoals Milestone, Genetec etc., maar ook op telefooninstallaties.
Uiteraard wordt tevens het SIP-protocol voor
communicatiestandaarden ondersteund.
Onlangs is 2N onderdeel geworden van de Axis organisatie.
Download het 2N productoverzicht voor meer informatie, of contacteer uw accountmanager.

Takex PIR voor speciale toepassingen
Nieuw van Takex, PIR detectoren voor binnen- en buitentoepassing,
speciaal voor hoge montageposities, dankzij 3-voudig spiegelobjectief.
Het unieke ontwerp en de intelligente analysesoftware maken deze
detectoren bij uitstek geschikt voor veeleisende en complexe
toepassingen.
 Montagehoogte tot 6m, bereik tot 15m,
 Reductie van ongewenste meldingen door dieren en
weersomstandigheden,
 Uitgebreide informatie omtrent alarmmeldingen en diagnose.
De detectoren zijn toepasbaar voor inbraakdetectie binnen en buiten,
maar ook voor het aansturen van camerasystemen.
Download de brochure of de installatie-instructies. Meer informatie via uw ADI accountmanager.
Binnenkort in het programma; Videofied van RSI Video Technologies
Onlangs heeft Honeywell de firma RSI Video Technologies
overgenomen. Hiermee komen de draadloze producten Videofied
binnenkort ook beschikbaar bij ADI.
Naast een volledige range draadloze residentiele beveiliging met videointegratie, biedt Videofied ook een geavanceerde autonome draadloze
buitendetector met ingebouwde camera, alsook de bijhorende APP.

Voor meer informatie neemt u contact op met uw accountmanager van ADI, hij licht u graag in
over het complete draadloze productenpakket van Videofied RSI.
Honeywell helpdesk Galaxy en toegangscontrole
De afdeling Technical Support van ADI biedt u telefonische
ondersteuning bij vragen over geleverde producten. Hiervan wordt
door onze klanten veelvuldig en dankbaar gebruik gemaakt. Tijdens
piekuren is het helaas mogelijk dat er wachttijden ontstaan.
Heeft u een vraag over een Honeywell Galaxy of toegangscontrolesysteem, kunt u ook gebruik maken van de eigen supportafdeling van
Honeywell. Zij zijn bereikbaar via telefoon 010-8080695.
Voorkom onnodige wachttijden en maak gebruik van de Honeywell supportafdeling.
Een team van deskundigen staat u graag te woord!

