
Smart building control
van waar dan ook 



Smart building system
zorgt dat je in contact  
blijft en controle houdt.



Smart integration
Het slimme integratiesysteem van Interlogix biedt u de 
flexibiliteit en vrijheid om uw configuratie aan te passen aan uw 
veranderende behoeften.
Van een eenvoudig deurcontroleconcept tot een krachtig 
geïntegreerd inbraaksysteem met toegangscontrole dat op 
afstand kan worden beheerd.

Secure
Onze slimme beveiligingsoplossingen zijn ontworpen om te 
voldoen aan een breed scala aan uitdagende marktvereisten, 
zoals EN-klasse 3. Het systeem kan op diverse manieren met 
verschillende toegangsniveaus worden beveiligd en biedt het 
best mogelijke comfort.

Hoewel het belang van veilige connectiviteit en de behoefte 
aan cyberbeveiliging algemeen bekend is, is de realiteit vaak 
anders. UltraSync™ zorgt ervoor dat de connectiviteit van uw 
apparaten te allen tijde is beveiligd.

Efficiënt management 
Beheer uw kantoorgebouwen en integreert naadloos uw 
belangrijkste beveiligingstechnologieën. Snelle support op 
afstand, vanaf elke locatie.

Gemoedsrust
op het werk en onderweg



Interlogix’s smart building system levert passende 

gebouwautomatisering die perfect aansluit aan  

uw behoeften. Waar u ook bent, Interlogix is bij u.

Gebouwd voor het leven 
Ontworpen voor u



Comfortabel
Beheer op locatie of op afstand alle beveiligingsbehoeften, 
variërend van inbraak en re-detectie tot toegangscontrole en 
videobewaking.

Alles vanuit één grafische interface, waardoor u een duidelijk 
beeld krijgt van de hele beveiligingsoperatie.

Synchroon
met uw werk

Betrouwbare alarmverificatie
Interlogix’s smart building system maakt u bewust van wat er 
gebeurt. Het integreert naadloos visuele alarmverificatie-
oplossingen zoals PIRcam, een geavanceerde en flexibele 
draadloze beveiligingsoplossing. Of het nu via een centrale 
meldkamer of uw eigen mobiele app is, PIRcam biedt u een 
snelle en externe beoordeling van de potentieel gevaarlijke 
situatie.

Beschikbaar
Beheer uw smart building system vanaf elke locatie, op kantoor 
of op reis. Controleer de status van alle gebieden, zet uw 
systeem aan en uit, schakel lampen aan, deuren...

Elk bedrijf is anders en elke ondernemer heeft verschillende zorgen en behoeften. 
Daarom zijn de bouwsystemen van UTC altijd afgestemd op uw behoeften. Ze 
bieden een perfect antwoord op toepassingen, variërend van kleine bedrijven en 
winkels tot een hogere beveiliging.

Flexibel
Een geïntegreerd toegangscontrolesysteem werkt naadloos 
samen met inbraakdetectie, wat resulteert in een kosten-
efficiënte, volledig geïntegreerde oplossing.



Integraties van derden
Eenvoudig externe systemen integreren. Verbind  
alle technieken die in uw gebouwen worden 
gebruikt. Voor meer informatie omtrent de 
mogelijkheden van integratie, gelieve contact op 
te nemen met het verkoopkantoor in uw regio.

ATS 8550-BEDIENING OP 
AFSTAND

ALARMVERIFICATIE

VEILIGHEIDSMANAGEMENT

GEÏNTEGREERDE 
TOEGANGSCONTROLE

VIDEO-INTEGRATIE

BRANDSYSTEMEN

ULTRASYNC™ CLOUD SERVICES

MOBIELE APP

DUAL PATH COMMUNICATIE  
OVER HET MOBIELE NETWERK

AUTOMATISERINGSSYSTEMEN

EN NOG VEEL MEER



Smart Building  
solutions
met management software 
Stelt u zich een interface voor om te beheren 
- zowel op locatie als op afstand - net als uw 
beveiligingsbehoeften op verschillende locaties, 
variërend van inbraak en detectie tot  
toegangscontrole en videobewaking.

Bedenk dat deze verschillende systemen 
samenwerken dankzij een naadloze integratie die 
verificatie van gebeurtenissen via videostreams 
mogelijk maakt en inbraak en bekende gebeurtenissen 
koppelt aan toegangscontrole om de veiligheid en 
beveiliging van mensen te waarborgen.

Advisor Advanced Pro App
Deze mobiele app geeft u de flexibiliteit 
om uw beveiligings- en gebouwsystemen 
aan te passen aan uw bedrijfsvoering.

Management software
Een intuïtieve, grafische 
gebruikersinterface die dynamische 
plattegronden kan bieden en meerdere 
taken kan beheren.

Optionele 24/7 bewakingsservice
UltraSync™ wordt ondersteund door een 
groot aantal centrale meldkamers in uw land.



Altijd alles onder controle

Altijd in contact

Eén enkele interface die meerdere complexe 
systemen bestuurt
De beveiligingsmanager heeft de controle en is in staat om elke gebeurtenis zo efficiënt 
mogelijk af te handelen. Wanneer een alarm wordt gegenereerd, kan dit onmiddellijk 
worden ondersteund door video, die op elk moment eenvoudig kan worden opgehaald. 
Eén database waar toegangsrechten gewijzigd en functies gekoppeld kunnen worden aan 
gebeurtenissen, elimineert alle kans op fouten.

Elke minuut telt
Een onmiddellijke interventie voor uw beveiligingssysteem is van cruciaal belang. Met extern beheer 
van uw systeem kan de configuratiesoftware vrijwel overal een diagnose stellen en ondersteunen. 
UltraSync™ maakt een snelle en eenvoudige IP-verbinding mogelijk en biedt diensten met een 
hogere waarde die de efficiëntie verbeteren.



Het systeem 
beschermt 
uw gebouw en uw vermogen

Betaalbaar en gemakkelijk, onze slimme bouwoplossing houdt banken, 
winkelcentra, risicovolle winkels, kantoorgebouwen etc. beschermd en optimaal 
beheerd. Of u nu een beveiligingssysteem op afstand in- of uitschakelt, met 
UltraSync™ kunt u de veiligheid, het comfort en de bereikbaarheid van uw gebouw 
bepalen. Eenvoudig en efficiënt. Samen groeien met u en uw bedrijf.

Ontzorgd door verbeterde beveiliging
Onze slimme oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan  
hoge beveiligingseisen, zoals EN-klasse 3. Ze integreren  
toegangscontrole, waarbij verschillende delen met verschillende  
toegangsniveaus op een flexibele manier kunnen worden beveiligd.
Maar ook met UltraSync™ zijn ze in staat om gecodeerde 
verbindingen tot stand te brengen met intelligente edge-apparaten, 
waardoor een verbeterde beveiligingsoplossing wordt geboden.

Cyber secure
Met UltraSync™ kunt u uw beveiliging vrijwel overal beheren. 
Maar bovenal zorgt UltraSync™ ervoor dat uw connectiviteit 
te allen tijde beveiligd is, met behulp van een end-2-end 
gecodeerde communicatie met VPN-technologie.
Met de toenemende potentiële bedreigingen voor Cyber 
Security, wordt het beschermen van uw bedrijf een prioriteit.

Betrouwbaar en bewezen
Onze slimme oplossing is gebaseerd op beproefde technologie 
en grondig getest talloze applicaties. 

Meer dan 5 miljoen door Interlogix vervaardigde 
beveiligingssystemen - waaronder UltraSync™ en andere 
vertrouwde merken - zijn over de hele wereld verkocht.

Data privacy
We zorgen voor een beveiligde connectiviteit, maar ook 
zorgen we ervoor dat dat wordt voldaan aan de vereisten 
voor gegevensprivacy, zoals GDPR (algemene verordening 
gegevensbescherming). Met UltraSync™ blijven alle gegevens 
lokaal en worden niet opgeslagen in de cloudomgeving, 
waardoor u de controle houdt over uw gegevens.



Klaar voor de toekomst

Smart building functies 
samenbrengen in  
één systeem.

VEILIGHEID 
VAN PERSONEN 

EN DIEREN

OMGEVINGS-
SENSOREN

VERLICHTING AANRAAKSCHERM 
EN DRAADLOZE 

BEDIENING

SLOTEN EXTERNE 
INTERFACE

VIDEO DEUR- EN 
RAAMSENSOREN

PANELEN





Geïnstalleerd en onderhouden 
door experts

UltraSync™ wordt geïnstalleerd en onderhouden door 
zorgvuldig geselecteerde professionele partners. Dit stelt ons 
in staat om ervoor te zorgen dat uw systeem door de jaren 
heen schadevrij functioneert. Deze partners implementeren het 
ideale systeem voor uw gebouw en kunnen u professionele 
beveiligingsmonitoring bieden, zodat u kunt beschermen wat 
het belangrijkst is. Wanneer u hen nodig heeft, kunnen ze u op 
afstand helpen of naar uw kantoor komen.

Interlogix biedt wereldwijde beveiligings- en levensveiligheids-
oplossingen voor zowel commerciële als residentiële toepassingen, 
zodat klanten kunnen beveiligen en beschermen wat het belangrijkst 
is. Interlogix is onderdeel van UTC Climate, Controls and Security,  
de toonaangevende leverancier van verwarmings-, airconditioning- 
en koelsystemen, gebouwbeheersystemen en automatisering, en 
oplossingen voor beveiliging.

www.utcfssecurityproducts.nl/intrusionNL.php
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