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UNii, modulopbygget skalerbarhed
Projekter er ofte kendetegnet ved deres størrelse eller kompleksitet. Et modulopbygget              
sikkerhedssystem er nødvendigt for at kunne imødekomme krav til sikkerhed, projektets størrelse 
eller brugernes ønsker. UNii er designet til netop disse situationer! Systemets skalérbarhed gør 
det muligt at bruge det i store projekter. Den eksisterende hardware kan også let udvides til 
fremtidige krav og behov.

UNii er yderst velegnet til integration med andre systemer såsom Security Management            
System (SMS), Building Management System (BMS) eller home automation systems som KNX 
eller Crestron. Den tilgængelige API gør det muligt at integrere med andre systemer og dele              
oplysningerne fra sikkerhedssystemet. Da der bruges en krypteret forbindelse, er forbindelsen 
altid meget sikker.

Integration

Kontrolpaneler

Koncentrator

Tastatur
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Redundant
Nogle objekter kræver 100% drift/oppetid. UNii kan 
let gøres redundant, således kabelbrud eller fejl på 

kontrolpanelet ikke længere påvirker systemets drift. 
Dette er ideelt ved objekter, der kræver høj sikkerhed. 

Adgang
Adgangslæseren er naturligvis udstyret med den 

sikre DESFire EV2 - læserteknologi. Unikke kort/brik-
ker garanterer, at de ikke kan kopieres. 

Sikker, enkel og yderst pålidelig.

UNii Tastatur
Brugen af   tastaturet er intuitivt og enkelt, hvilket gør det muligt for alle at betjene systemet.  
Desuden fås tastaturet i en version med indbygget kortlæser udstyret med den sikreste 
læserteknologi: DESFire EV2. En læserteknologi, der anvendes i situationer, hvor der kræves høj 
sikkerhed. Den valgfrie 4-eye funktion gør det muligt at til-/frakoble systemet, men kun hvis to 
personer udfører til-/frakoblingsfunktionen. Dette er ekstra sikkerhedslag, der kan være 
nødvendig for at beskytte f.eks. områder, hvor genstande af høj værdi opbevares.

Fordele:
Grafisk display (OLED)

Sikker DESFire EV2 læser

Intuitiv betjening med valgbart sprog pr. bruger

Tilgængelig i sort og hvid

Udviklet, fremstillet og supporteret i Holland
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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.

Anvendelighed: 
Skoler Indkøbscentre Kontorbygninger

Modulopbygget, fokuseret på fremtiden
UNii er udviklet på baggrund af “One hardware fits all”. Én hardwareplatform kan derfor bruges til 
alle typer situationer. Hardwarens funktion bestemmes ved blot at indlæse den korrekte licens. 
Så snart situationen ændrer sig, kan UNii justeres i overensstemmelse hermed. F.eks. kan et 
kontrolpanel med 32 indgange let udvides til 512 indgange. Denne fremtidssikrede hardware 
forhindrer dyre investeringer i hardware og arbejdskraft, hvis installationen udvides senere. En 
unik funktion, der kun er tilgængelig med UNii.

Kommercielle bygninger Industrier


