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UNii, modulopbygget sikkerhed 

Til alle situationer

Et sikkert arbejdsmiljø er altafgørende for en virksomheds kontinuitet. UNii platformen kan 
spille en væsentlig rolle i at opnå denne sikkerhed. Æstetisk designet og nogle steder usynlig, 
registrerer sensorerne bevælgelse, røg og vandlækage for at sikre et sikkert arbejdsmiljø. 
Betjeningen af tastaturet er intuitivt og simpelt, hvilket gør det nemt at betjene systemet.

UNii alarmsystemet kan bruges til alle situationer såsom kontorer, butikker, skoler, offentlige 
institutioner og endda i produktionsfaciliteter. UNii er justerbar til alle sikringsniveauer og alle 
slags løsninger. Den modulære struktur sikrer, at hvis der sker ændringer i organisationen eller 
sikkerhedsbehovet, kan systemet let udvides uden en dyr udskiftning af hardware.
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Brand Adgang
UNii anvendes ikke kun til registrering af indbrud, 
men er også ideel til registrering af brand. Udvid 

let systemet med pålidelige trådløse eller kablede 
røgdetektorer, og du vil blive advaret i tilfælde af en 

brandalarm.

UNii læseren anvender den pålidelige DESFire EV2 
-læserteknologi og tilhører derfor den sikreste 
teknologi på markedet i dag. Åbn døre eller til-/
frakobl alarmsystemet nemt med et kort/brik.

Fordele mySmartControl App

Push notifications
Modtag meddelelser med det 
samme i tilfælde af alarm eller 

til-/frakobling. Selvom din 
telefon er indstillet til lydløs.

Remote control
Betjen din bygning nemt vha. 

app’en. Tilkobl og frakobl 
systemet med et enkelt tryk på 

en knap.

Chat function
Kommunikér let og hurtigt med 

andre ved hjælp af den indbyggede 
chatfunktion. 

 

mySmartControl 
Manage remotely
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Anvendelighed

Modulopbygget, fokuseret på fremtiden

UNii manager

UNii har en modulerbar struktur. Dette betyder, at senere udvidelse altid er muligt - uden at skulle 
udskifte kontrolpanelet. En ekstra røgalarm på loftet? Intet problem! Systemet kan understøtte op 
til 64 trådløse komponenter. På denne måde er det altid muligt at tilpasse systemet til fremtidige 
behov og forventninger.

Skoler Butikker Kontorbygninger Kommercielle bygninger

Konfigurationssoftware skal være så brugervenlig som 
muligt - både under installationen af systemet samt under 
vedligeholdelse eller service. UNii manager er designet 
til dette. Tydelige skærme guider installatøren gennem 
systemet trin for trin. Muligheder forklares med et enkelt 
klik. Ligesom UNii er UNii manager flersproget og indstillet 
pr. bruger. Forskellige muligheder er tilgængelige for 
slutbrugeren - f.eks. kan der oprettes brugere eller ses 
eventlog.

Om Alphatronics

UNii er udviklet og produceret af Alphatronics. En hollandsk virksomhed, der har været 
specialist inden for indbrudsdetektering og sikkerhedsprodukter i årtier. Løsningerne er 
designet i samarbejde med kunder og slutbrugere. På denne måde passer løsningerne til 
brugernes skiftende efterspørgsel. Sikkerhed, brugervenlighed og enkel installation har været 
centrale krav til udviklingen af UNii. 
Vitani er distributør af UNii platformen på det skandinaviske marked.
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