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Genoemde prijzen zijn exclusief  B.T.W. en zijn geldig tot 31 december 2017. Levering franco huis binnen Nederland bij bestellingen vanaf € 250,- 
exclusief  B.T.W. Voor bestellingen tot € 250,- geldt een klein-ordertoeslag van € 10,- exclusief  B.T.W. 
Octalarm is een Nederlands product met een wettig gedeponeerd handelsmerk. Voor de  Octalarm serie geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.  
Op alle leveringen zijn onze Metaalunievoorwaarden 2014 van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden. 
 

 
 
 
 
 
 
Alarmmelder voor het vaste PSTN/VoIP netwerk  

Artikelnummer Omschrijving   
IP-A04PE Octalarm-A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 

semafoon of e-mail. Incl. UTP kabel 
  

IP-A08PE Octalarm-A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 
semafoon of e-mail. Incl. UTP kabel 

  

IP-A12PE Octalarm-A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 
semafoon of e-mail. Incl. UTP kabel 

  

 

Redundante alarmmelder, combinatie PSTN/VoIP en GSM netwerk 
Artikelnummer Omschrijving   
IP-A04PG Octalarm-A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 

semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module voor alarmoproepen indien de 
vaste analoge lijn niet beschikbaar is. (Levering exclusief antenne)Levering incl. UTP kabel 

  

IP-A08PG Octalarm-A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 
semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module voor alarmoproepen indien de 
vaste analoge lijn niet beschikbaar is. (Levering exclusief antenne)Levering incl. UTP kabel 

  

IP-A12PG Octalarm-A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 
semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module voor alarmoproepen indien de 
vaste analoge lijn niet beschikbaar is. (Levering exclusief antenne)Levering incl. UTP kabel 

  

….-3G Idem, uitvoering met 3G GSM-module. Land van bestemming aangeven   

 

Alarmmelder voor het GSM netwerk (Standaard met 2G GSM/GPRS module) 
Artikelnummer Omschrijving   
IP-A04GE Octalarm-A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 

semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module (Levering exclusief antenne) 
Levering incl. UTP kabel 

  

IP-A08GE Octalarm-A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 
semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module (Levering exclusief antenne) 
Levering incl. UTP kabel 

  

IP-A12GE Octalarm-A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding d.m.v. spraak, SMS, 
semafoon of e-mail. Ingebouwde 2G GSM/GPRS module (Levering exclusief antenne) 
Levering incl. UTP kabel 

  

....-3G Idem, uitvoering met 3G GSM-module. Land van bestemming aangeven   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Octalarm-IP is een veelzijdige alarmmelder met overzichtelijke 
bediening. Alarmen worden d.m.v. spraak, SMS, semafoon of e-mail 
bericht verstuurd naar de ingestelde ontvanger. Voor extra zekerheid is de 
melder redundant leverbaar of worden alarmen naar een bemande 
meldkamer verstuurd. Verder kunnen de melders gekoppeld worden aan 
het Adesys Controle Centrum (ACC) voor programmeren via internet en 
bewaking van de gehele alarmeringsketen. 



Genoemde prijzen zijn exclusief  B.T.W. en zijn geldig tot 31 december 2017. Levering franco huis binnen Nederland bij bestellingen vanaf € 250,- 
exclusief  B.T.W. Voor bestellingen tot € 250,- geldt een klein-ordertoeslag van € 10,- exclusief  B.T.W. 
Octalarm is een Nederlands product met een wettig gedeponeerd handelsmerk. Voor de  Octalarm serie geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.  
Op alle leveringen zijn onze Metaalunievoorwaarden 2014 van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden. 
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Hardware opties Octalarm-IP 
Artikelnummer Omschrijving 

 
  

AI-001 Sensorbus aansluitblokjes 1 t/m 4 (alleen voor A-lijn modellen)   
AI-002 Sensorbus aansluitblokjes 5 t/m 8 (alleen voor A-lijn modellen)   
AI-003 Sensorbus aansluitblokjes 9 t/m 12 (alleen voor A-lijn modellen)   
AU-001 Alarmzoemer opbouw,  variërende toon, volume 108 / 95 / 75dB (12V / 70-20mA)   
AU-003 Flitslamp voor montage op kast of kabeldoos, 12V / 50mA, oranje, 1 flits per sec.     
AU-004 Relais 12V / 30mA, wisselcontact, schakelvermogen 250V / 12A   
AU-005 Relaisvoet voor AU-004, DIN-rail montage   
AU-019 Muurbeugel t.b.v. bevestiging van antenne type AA-101 of AA-102   
AU-020 Redundante ADSL splitter met overspanningbeveiliging voor PSTN aansluiting   
AU-021 Redundante ADSL splitter met overspanningbeveiliging voor ISDN aansluiting   
AU-023 Noodvoeding voor internetmodem met bewaking vanuit Octalarm   
    
AA-101 Standaardantenne voor GSM. Antennekabel 2m, SMA-male connector   
AA-102 Vandalismewerende schijfantenne voor GSM. Antennekabel 3m, SMA-male   
AA-103 Verlengkabel 3m voor antennes met SMA aansluiting (SMA male => female)   
AA-104 Verticale antenne met magneetvoet. Antennekabel 2,5m SMA-male connector   
AA-105 2G GSM/GPRS uitbreidingsmodule t.b.v. de A-lijn (type wijziging van A..PE naar A..PG)   
AA-107 Zelfklevende stripantenne (L=13,0cm). Antennekabel 2,5m, SMA-male connector   
AA-109 Antenne vaste montage, gsm/gprs/umts, incl 10 meter kabel en muurbeugel   
AA-110 Antennekabel 10 m voor antennes met FME aansluiting (SMA male => FME female)   
AA-115 3G GSM uitbreidingsmodule t.b.v. de A-lijn. Land van bestemming aangeven   

 
N.b.: Bij A-lijn melders met 4, 8 of 12 ingangen kunnen alarmcontacten ook via sensorbus aansluitblokjes aangesloten 
worden. Dit is een tweedraads bussysteem. Alle alarmmelders worden echter exclusief sensorbus aansluitblokjes geleverd. 
 
Verdere eigenschappen van de Octalarm-IP / A-lijn 

• Wandmodel, tevens geschikt voor plaatsing op tafel (BxHxD = 233x174x55mm)  
• 2G/3G GSM/GPRS module, optioneel bij A-lijn PE types voor dubbele zekerheid  
• Bewaking van de melder en de telefoonlijn vanuit internetapplicatie (ACC)  
• Via internet instelbaar en uitleesbaar (met standaard web-browser) 
• Maximaal 40 oproepnummers met instelbare kiesvolgorde per ingang  
• Actief- en herstelmelding naar vaste of mobiele telefoon d.m.v. zelf ingesproken bericht  
• Actief- en herstelmelding naar (alfa-) numerieke semafoon, mobiele telefoon per SMS  
• Notificatie bericht naar e-mail adres via ethernet en/of GPRS netwerk (alleen bij A-lijn) 
• Actief- en herstelmelding naar bemande meldkamer met UMO, melder bewaking d.m.v.  keep-alive 

berichten  
• Menugestuurd instelbaar via display of ethernet (UTP) poort met uw web-browser  
• Dag- en nachtstand en weekendprogramma voor alternatieve meldnummers 
• Telefoonlijnbewaking lokaal met signalering  
• Uitgebreide datalogger voor de laatste acties (met datum en tijd)  
• Noodvoeding d.m.v. interne NiMH accu met accubewaking en druppellader  
• Ingebouwde alarmzoemer, aansluiting voor externe signalering 
• Te combineren met het ARA meldbanksysteem van Adesys (Alarm Registratie en Afhandelingssysteem) 
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