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Al meer dan 10 jaar succesvol
De Octalarm-IP is een uiterst betrouwbare alarmmelder die al meer dan 10 jaar wordt ingezet voor het bewaken van 

kritische processen bij met name tuinbouwbedrijven, intensieve veeteelt en watermanagement. De melder is leverbaar in 

3 varianten waarvan 1 met een tweede belverbinding (redundant). Hierdoor komen alarmen met hoge zekerheid aan.

PE-versie: alarmmelder voor het vaste PSTN netwerk (VoIP mogelijk via een analoge poort op een VoIP modem of ATA; 

analoge telefoon adapter)

PG-versie: redundante alarmmelder door combinatie PSTN (VoIP mogelijk via een analoge poort op een VoIP modem of 

ATA; analoge telefoon adapter) en GSM netwerk (met 2-3G GSM/UMTS module)

GE-versie: alarmmelder voor het GSM netwerk (met 2-3G GSM/UMTS module)

 

a Alarmberichten als spraakbericht en sms

a Alarmering via analoge aansluiting (PSTN) en/of GSM (2-3G)

a VoIP mogelijk met behulp van analoge telefoon adapter (ATA)

a Uitgebreide datalogger (met datum en tijd)

a Instellen en beheer op afstand met IP-prog of via internet met standaard  
 webbrowser

Voordelen
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Eenvoudig instellen en beheren op 
afstand
Op locatie kunt u de Octalarm-IP instellen door met de toetsen op de 

alarmmelder door het menu heen te lopen. Door de Octalarm-IP te koppelen 

aan het internet kunt u de melder eenvoudig instellen met een pc of laptop:

1. met het gratis instelprogramma IP-prog  
(zie www.adesys.nl/nl/service/downloads);

2. met IP-adres alarmmelder via een lokaal bedrijfsnetwerk / webbrowser.

a Aanzienlijke tijdwinst bij programmeren 

 alarmmelder ten opzichte van het instellen 

 op het apparaat zelf

a Uitstekend overzicht van alle functies

a Instellen en uitlezen van de alarmmelder

a Inzien logboek (met alle gebeurtenissen)

a Alarmstatus inzien
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Specificaties
Systeemeigenschappen

Behuizing en gebruikscondities

Alarmering

Aansluitingen voor bellen en beheer PSTN (analoge aansluiting), GSM

Overige aansluitingen Sensorbus (niet uitwisselbaar met Sensornet)

Ingang (aan-/uitschakelbaar)/uitgang 
(functie instelbaar) opties
(verschillen per model)

Artikelnummer Contactingangen Relaisuitgangen Open collector  
uitgang

IP-A04 4 0 2

IP-A08 8 2 2

IP-A12 12 2 2

Voedingsspanning 90 – 245VAC 50-60Hz

Ingebouwde noodvoeding interne NiMH-accu met accubewaking en druppellader

Behuizing Wandmontage / beschermingsklasse IP33

Afmetingen (B x H x D) 233 x 174 x 55mm

Gewicht ca. 1100 gram (type en configuratie afhankelijk)

Gebruikstemperatuur -5°C … +50°C

Alarmeringsvormen • Vaste spraakberichten naar telefoon
• Zelf-ingesproken berichten naar telefoon
• Sms-berichten naar mobiele telefoon

Alarmeringsfuncties • Instelbare ingangsvertraging per ingang
• Instelbare meldvertraging bij telefonische doormelding
• Resetten alarmen tijdens melding of door terugbellen
• Dag-, nacht-, weekendprogramma voor alternatieve meldnummers
• Lokaal alarm door ingebouwde alarmzoemer
• Melding bij uitval voeding en wanneer accu vervangen dient te worden
• Lokale telefoonlijnbewaking met signalering
• Te combineren met ARA-pro meldbanksysteem van Adésys

Aantal oproepnummers 40 (met instelbare kiesvolgorde per ingang)

 
NB: Genoemde specificaties zijn aan veranderingen onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
Neem voor productvarianten contact op met Adésys. 


