EXTRA service bij ADI - Uitbreiding besteltijden!
ADI streeft continue naar het verbeteren van haar dienstenpakket,
ondersteuning en natuurlijk de betrouwbaarheid en flexibiliteit van
haar leveringen.
Vanaf maandag 19 september biedt ADI u een nieuwe, unieke service
binnen de Nederlandse security sector.
Bestellingen geplaatst via onze website tot 20:00 uur, worden nog
de volgende werkdag geleverd!
Bel ons op 088-2345400 of neem contact op met uw accountmanager via info.nl@adiglobal.com.
Updates ADI website
ADI blijft haar website continue verbeteren.
Afgelopen periode zijn weer enkele nieuwe mogelijkheden
toegevoegd;
- Op de website is een ‘Outlet Corner’ aanwezig, waar diverse
producten tegen extreem scherpe prijzen worden aangeboden.
U vindt hier bijvoorbeeld producten die inmiddels zijn opgevolgd door
nieuwere modellen, of waarvan ADI teveel voorraad heeft.
- Optimalisatie voor mobiele telefoons! Sinds kort is de ADI website
geoptimaliseerd voor het gebruik van ‘Smart Phones’.
Wanneer u de website bezoekt met een mobiele telefoon wordt u
automatisch doorgestuurd naar de geoptimaliseerde m-site. Net als
bij de desktopversie kunt u uw producten zoeken, bestellen en
documenten raadplegen.
Website link: http://www.adiglobal.com/nl
Projectadvies en ondersteuning? ADI Projecten Team!
Steeds meer klanten weten hun weg te vinden naar het ADI Projecten
Team. Onze specialisten kunnen u ondersteunen bij het aanbieden
van complexere projecten, netwerktechnologie en geïntegreerde
beveiligingsoplossingen maar kunnen ook de uitwerking van een
camerabewaking- of brandmeldinstallaties voor u verzorgen.
- De ondersteuning is zowel technisch als commercieel van aard en
vindt veelal plaats in nauwe samenwerking met geselecteerde
fabrikanten.
Wilt u meer weten, of heeft u een concrete projectaanvraag? Neem contact op met het
ADI Projecten Team, 088-234 5400 of stuur een email naar projecten.nl@adiglobal.com

Belangrijke Honeywell Galaxy updates
Onderstaand treft u belangrijke vernieuwingen en uitbreidingen aan van de
Honeywell Galaxy;
- Lancering Galaxy Flex+, nu Grade 3 gekeurd!
De Flex+ is een nieuwe serie Galaxy panelen, gebaseerd op de hardware van de
bestaande Galaxy Flex 3. Dankzij een vernieuwde firmwareversie en een zwaardere
voeding, is het paneel gecertificeerd voor Grade 3 toepassingen. Ook Grade 2
functionaliteit wordt ondersteund, hiervoor is bij de eerste opstart een selectie te
maken.
- Nieuwe Touch Center Plus panelen, nu met video-streaming mogelijkheid!
De onlangs geïntroduceerde, geheel vernieuwde Galaxy Touch Centers bieden
een breed scala van nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld het weergeven van
Honeywell / Onvif videostream, een message center, uitgangsturingen etc.
De Touch Centers zijn nu standaard geschikt voor inbouw en door een optionele
opbouwrand geschikt voor opbouwmontage.
Bestelnummer
CP045-00
CP046-00
A045

Omschrijving
Galaxy TouchCenter Plus, inbouwversie
Galaxy TouchCenter Plus inbouwversie met
PROX
Opbouwrand voor CP045/046

- Firmware update Galaxy Flex 3 maakt het gebruik van IP-kiezers van derden
mogelijk! Met firmwareversie 3.37 voor de Flex 3 is het mogelijk geworden ook
specifieke IP-kiezers van derden toe te passen, zoals bijvoorbeeld de Honeywell
GT20-NG en GT40-NG (Chiron OEM) of Web-Way-One. Dezelfde IP-kiezers
worden uiteraard ook ondersteund op de Flex PLUS.
Meer informatie; datasheet Galaxy Flex+, datasheet Touch Centers
Of neem contact op met uw ADI accountmanager.

Galaxy RSS Downloader 3.37
Vanaf versie 3.37 ondersteunt de Galaxy RSS Downloader niet langer
Windows XP en dient de toegepaste computer of laptop minimaal te zijn
voorzien van Windows 7. Honeywell adviseert u alle Windows XP Pc’s te
upgraden.
Let op; nieuwe Galaxy panelen worden standaard uitgeleverd met
firmwareversies welke een RSS-versie 3.37 vereisen. Dus indien uw RSS
Pc’s niet zijn geüpgraded, zult u deze Galaxy panelen niet meer kunnen
programmeren of een back-up kunnen maken.
Dringend advies; voorkom problemen in de praktijk, tijdens installatie of service werkzaamheden en
upgrade uw Pc’s naar minimaal Windows 7.
Installatiebestanden voor de laatste versies van RSS vindt u op onze FTP-server.
Optex VXI-serie buitendetectoren
Optex is gestart met de uitfasering van de VX-serie buitendetectoren.
De opvolgende modellen zijn de VXI-ST en VXI-R reeks, welke bestaat uit
6 modellen.
Bestelnummer Omschrijving
Opmerking
VXI-ST

12m buiten PIR detector

VXI-AM

12m buiten PIR detector met IR
anti-masking

VXI-DAM-X8

12m buiten PIR/MW detector
met IR anti-masking

VXI-R

12m buiten PIR detector,
batterij gevoed

VXI-RAM

12m buiten PIR detector met IR
anti-masking, batterij gevoed

VXI-RDAM-X8

12m buiten PIR/MW detector
met IR anti-masking, batterij
gevoed

Opvolger van de
VX-402

Opvolger van de
VX-402R

Op dit moment is nog een beperkt aantal VX detectoren op voorraad,
zodra deze voorraad op is, zal de nieuwe versie geleverd worden.
Meer details omtrent deze producten kan u terugvinden op onze website
of op www.optex-europe.com

Pyronix detectoren, leverbaar vanaf september
De beproefde Pyronix bewegingsdetectoren zijn weer beschikbaar bij ADI.
In totaal heeft ADI 6 modellen in het pakket genomen, van enkelvoudige
PIR, huisdiervriendelijke modellen, tot DUAL en DUAL anti-masking Grade
3
De detectoren kenmerken zich door een betrouwbare werking,
eenvoudige montage en gunstig prijsniveau.
Op de website ziet u de beschikbare modellen.
Bel ons op 088-2345400 of neem contact op met uw accountmanager.
Texecom - Draadloze koolmonoxide detector CO-W
Onlangs heeft Texecom een draadloze koolmonoxidemelder (CO)
gelanceerd, voor de Texecom Domestic range.
Een CO-melder kan vroegtijdig alarm geven bij levensgevaarlijke situaties,
zoals bij slecht functionerende kachels, geisers etc.
CO-gas is kleur- en reukloos, waardoor jaarlijks meerdere slachtoffers
vallen.
De detector is voorzien van een interne sirene en meldingen worden
doorgegeven aan de Premier Elite draadloze panelen en bijbehorend
mobiele app.
Uniek is de 10 jaar levensduur van deze gassensor!
Download hier de datasheet. Voor meer informatie belt u 088-2345400 of uw accountmanager.

Nieuw bij ADI – DAHUA video oplossingen
Nu beschikbaar bij ADI; Dahua video oplossingen;
 Ruim assortiment
 Laagste prijsgarantie
 Grote voorraad
Enkele innovaties van Dahua zijn de extreem lichtgevoelige Starlight
camera’s en de HD-CVI HD over Coax techniek. Vele Dahua producten
ondersteunen bovendien al het laatste H.265 protocol voor
videocompressie, ook op gebied van 4K en inside analytics biedt Dahua
een uitstekend aanbod.

Download de ADI Special Promotions flyer, of neem een kijkje op de website
AXIS –Service updates voor kwetsbare beveiliging gepubliceerd
Recentelijk is een kritiek probleem ontdekt in sommige Axis producten die
toegankelijk zijn via het internet.
Axis raadt gebruikers aan de firmware van aangetaste producten zo
spoedig mogelijk te updaten, met name producten die toegankelijk zijn via
het internet.
Axis heeft firmware gepubliceerd voor de meerderheid van de producten, surf naar de Axis website
voor meer informatie.
WBOX – ADI huismerk
Enige tijd geleden heeft ADI haar huismerk “W Box” geïntroduceerd, In
het W Box gamma vindt u een uitgebreide reeks beveiligingsapparatuur
tegen zeer concurrerende prijzen.
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.
Later dit jaar zal de W Box-reeks worden uitgebreid met oplossingen in
andere marksegmenten.
Voor meer informatie kunt u terecht op de ADI website, of op de Europese WBOX-website.

Paxton Trainingstour 2016
In de maanden oktober en november gaat Paxton weer van start met een
Paxton Trainingstour door de Benelux.
Op verschillende locaties in Nederland en België worden Net2 Lite en
Net10 trainingen georganiseerd om u, als installateur, essentiële kennis te
verschaffen zodat u de Paxton producten op de meest optimale manier
leert installeren.
Na het volgen van deze training kunt u zelfstandig Paxton systemen
installeren en bent u in staat een storing sneller te verhelpen.
Deelnemers aan de training ontvangen gratis een fraaie Paxton Fleece!
Geïnteresseerd om deel te nemen aan de Paxton Trainingstour 2016? Kijk hier en schrijf u in!
Milestone XProtect Essential & de Husky M20
- Zeer recent werd XProtect Essential van Milestone gratis beschikbaar.
Deze software wordt niet verder ontwikkeld en is vanaf heden gratis
beschikbaar in een 8-kanaals versie.
Bestaande XProtect Essential systemen kunnen hierdoor na het
verlopen van de licentie niet meer worden uitgebreid.
Milestone zal dit echter voor bestaande XProtect Essential klanten
compenseren met een aantrekkelijk voorstel.
-

In de Husky lijn introduceert Milestone nu de Husky M20 een nieuwe
All-in One voor het middensegment. De M20 is de oplossing voor
projecten met een configuratie tot 24 camera’s, en is bovendien
uitgerust met een High PoE switch!

Surf naar de Milestone website, bel ons op 088-2345400 of neem contact op met uw accountmanager
voor meer informatie.
Eerdere E-News of correspondentie gemist?
U ontvangt regelmatig E-News of andere communicatie van ADI.
Heeft u een uitgave gemist of wilt u een editie opnieuw lezen?
Dit is uiteraard mogelijk, via het nieuwsarchief op onze website

