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Inbraakalarmsysteem 

De Advisor MASTER is een compleet 

inbraakalarmsysteem met meer dan 65 verschillende 

ingangstypen. Het systeem kan worden geprogrammeerd 

om te werken met 4, 8 of 16 onafhankelijke 

alarmgebieden. Elk gebied kan voorzien zijn van een 

afzonderlijk bediendeel (klavier).  

Alarmingangen kunnen toegewezen zijn aan een bepaald 

gebied (kantoren, winkels enz.) of voor alle gebieden 

gelden (receptie, kantine enz.). 

Geïntegreerde toegangscontrole 

Elk ATS controlepaneel kan 16 deuren beheren voor 

toegangsverlenging en biedt gebruikers de mogelijkheid 

om alarmgebieden uit te schakelen terwijl er toegang 

wordt verleend. Alle controlepanelen beschikken ook 

over de exclusieve functie na 3 keer kaart aanbieden. 

Met optionele 4-deurscontrollers die worden 

aangesloten op de RS485-databus kunnen nog eens 48 

deuren worden beheerd voor toegangscontrole vanaf 

ATS3001. 

Complete serie (familie concept) 

De Advisor MASTER serie bestaat uit 4 controlepanelen 

waarvoor dezelfde software, toebehoren en 

handleidingen kunnen worden gebruikt en die alleen van 

elkaar verschillen wat betreft afmetingen van de 

database en de behuizing (zie tabellen). 

Modulaire RS485-databus 

Via de RS485-databus communiceert de Advisor MASTER 

met maximaal 16 Gebruikers Interfaces (GI) en 15 Data 

Interfaces (DI). Alle modules op afstand van het 

controlepaneel worden voortdurend gepold om te 

controleren of deze nog goed werken. Voor het 

aansluiten van de databus zijn diverse toebehoren 

beschikbaar, zie brochure ATS174x. 

Doormelding alarmen 

De ATS controlepanelen kunnen alarmen en 
geprogrammeerde gebeurtenissen doormelden in diverse 
formaten (SIA, XIA, CID, 200 baud FSK of 

  

 
Kenmerken: 
 

 Geïntegreerd controlepaneel voor alarm en toegang 
voor maximaal 256 ingangen, 16 gebieden en 64 
deuren.  

 Modulaire RS485-databus met continue polling van 
maximaal 16 gebruikersinterfaces en 15 data-
interfaces. 

 Complete serie van 4 controlepanelen 
 255 vrij programmeerbare uitgangen 
 Ingebouwde PSTN-kiezer 

 ISDN AL1 en AL2 
 Programmering bewaking en service via PC, direct 

op locatie of op afstand  
 Europese software module 
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spraakberichten), via de ingebouwde PSTN-kiezer, via 
optionele ISDN-kiezer of via optionele ISDN-adaptors 
voor de B- en D-kanalen. Maximaal 4 PAC’s (Particuliere 
alarmcentrales) met elk 2 telefoonnummers bieden de 
mogelijkheid tot 8 verschillende verbindingen voor 
doormelden. 

Flexibiliteit 

De Advisor MASTER biedt complete flexibiliteit bij het  

programmeren van maximal 255 uitgangen met 24 

macro’s. 

Analoge ingangen 

Alle ingangen van de ATS-panelen zijn analoge ingangen, 

waardoor de weerstand van ingangslussen kan worden 

gemeten voor diagnostische doeleinden. Voor de 

ingangen kan enkel- of dubbellus statusbewaking zijn 

ingesteld met eindelijnsweerstanden van 4K7, 10K of 2K2 

Ohm. Alle controlepanelen zijn geschikt voor TITAN 

Diagnostic en kunnen de spanning en stroom meten 

waarvan alle apparaten via de RS485-databus worden 

voorzien. 

Europese software 

De ATS-controlepanelen werken overal in Europa met 

dezelfde software, maar de standaardinstellingen 

verschillen wel per land. Daardoor kunnen internationale 

bedrijven standardiseren en overal in Europa dezelfde 

procedures voor de beveiligingsinstallatie toepassen in de 

lokale taal. 

Software 

Via Titan Light is het mogelijk om de meest voorkomende 
programmeringen in één oogopslag te overzien en 
eenvoudig te wijzigen. Titan Light heeft ook een menu-
opbouw voor het kiezen van het juiste gebied en 
controlepaneel. Voor een uitgebreide programmering 
kan het Titan programmering Management Software 
pakket volledig benut worden. 

 
 
 
 

 


