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De ultieme Alarm over IP oplossing. Geschikt voor
alle risicoklassen, razendsnel geïnstalleerd zonder
diepgaande IP-kennis.
Door geavanceerde managed dual-path technologie een extreem hoge beschikbaarheid en betrouwbare alarm delivery.
Volledig onafhankelijk van netwerk of provider.
Universeel toepasbaar in iedere situatie. Door de
global-roaming wereldwijd inzetbaar.
Ontdek de ongeëvenaarde performance en
stabiliteit van Emizon over IP.
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In een razendsnel tempo schakelt de wereld, en dus ook Nederland, over op communicatietechnieken gebaseerd op IP. De voordelen zijn vaak enorm en de kostenbesparingen aanzienlijk. Toch is voor menige professionele beveiligingsinstallateur de stap moeizaam en vol risico’s. Snelle installatie en maximale ondersteuning blijven essentieel. De afhankelijkheid van het netwerk bij de klant zorgt vaak voor onoverkomelijke en
ongeplande installatieproblemen. Emizon is een uniek alarm over IP concept dat zorgt voor een perfect
transport met foutcontrole en hoogwaardige management features in combinatie met extreem snelle installatie en probleemloze oplevering in vrijwel iedere situatie. Geen administratieve rompslomp en direct
inzetbaar en zelfs voorraad geschikt. Bovendien te installeren zonder gebruik van PC/laptop.

EMIZON BIJZONDER

EMIZON VOORDELEN

In tegenstelling tot vele andere IP oplossingen is Emizon een volwaardige end-to-end managed transmissie oplossing. Onvergelijkbaar met
eenvoudige IP overdragers of standaard converters in de markt. Emizon beschikt over unieke features. Snelle, eenvoudige installatie zonder
IP kennis. Direct inzetbaar op iedere
locatie, wereldwijd. Emizon is volledig end-to-end tot AL-3. Geen netwerkaanpassingen, geen kostbare
verbindingen en geen doorlooptijd.
Binnen 5 minuten is de totale transmissieweg operationeel. Beheer
blijft mogelijk over beide paden, dus
maximale controle over alle geïnstalleerde verbindingen.
Door de unieke managed dual-path technologie beschikt
iedere Emizon verbinding over een performance die de
strenge EN-normen ruimschoots overtreft en perfect aansluit
bij de eisen volgens de VRKI en VvBO. Deze prestaties worden bereikt onafhankelijk van het netwerk of infrastructuur.
Hierdoor kan Emizon direct worden ingezet op iedere
breedbandverbinding, onafhankelijk van providers. Doordat de Emizon AlarmGateway uitsluitend outbound communiceert zijn er geen router/netwerk instellingen nodig, plugen-play grade 2-4 IP transmissie zonder zorgen.

UNIVERSEEL TOEPASBAAR
EXTREEM HOGE BESCHIKBAARHEID DOOR
TWEE PADEN

TOEPASBAAR OP IEDERE BREEDBANDVERBINDING

DIRECT INZETBAAR, GEEN AANVRAAG-/
DOORLOOPTIJD

INSTELBAAR OP RISICONIVEAU (AL-1 T/M
AL-3)
VOLLEDIG EN-COMPLIANT
GECERTIFICEERDE HARDWARE (VRKI)
ONAFHANKELIJKE LOGGING EN AUDIT TRAIL
GEEN ROUTERINGEN/PORTFORWARDING
NODIG

GEEN NETWORK-SECURITY RISICO’S
TOTALE END-TO-END OPLOSSING
VOLLEDIG MANAGED VOOR MAXIMALE
BESCHIKBAARHEID

EXTREEM SNEL TE INSTALLEREN/OP TE
LEVEREN

ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN
TOEKOMSTZEKER
PROOF OF PERFORMANCE EN AUDIT TRAIL
REQ LISTED (VRKI/BORG/VEB)

Specificaties en features:
Risicoklassen: VRKI 1,2,3,3*,4,4*
Alarmklasse: AL-1, AL-2 en AL-3
EN Grades: Grade 1 t/m Grade 4
Maximum performance Path-1: ATS-5 (AL-2/3)
Maximum performance Path-2: ATS-5 (AL-2/3
Management Features:
Audit Trail
Full logging
Proof of performance Path 1 en 2
Alarm Delivery Check
Volledige 24/7 Netwerk Monitor
Multi-Node Load Balancing
Management Tools
Remote Maintenance
Virtual Modem
UDL Client
Up/Downloaden: Zowel via Serial en PSTN
WAN: Outbound only (prt.18000-18050)
LAN: DHCP of Fixed 10/100 auto

GPRS: Global Roaming Secure APN
Protocollen*: SIA, CID,FF, XSIA
Inputs: PSTN, RS232, RS485, 16 ch. I/O
Output: 3 NO/NC Relais
Power**: 12VDC / 200-430 mA
Remote Diagnose en settings:
IP Speed
Link state
Netwerk State
IP address/GW/SN
GPRS bereik/status/provider
Live Alarms
Relais Status en sturing
Panel Type
Inclusief Antenne
GPRS Flat-Fee included
Statefull Firewall /inbound block
Non Bridging paden 1&2
Volledige end-to-end AES128 encrypted

*Protocollen o.b.v. paneeltype en gekozen aansluiting. **Power consumptie mede afhankelijk van ingeschakelde features.
Emizon is een merknaam van Emizon ltd. In Nederland, België en Luxemburg geleverd en vertegenwoordigd door IQIP B.V. Voor verdere informatie http://emizon.nl en http://iqip24.com. Telefoon +31 88 4747777, email: info@emizon.nl

