
Uw geavanceerde
Security & Toegangsysteem
—
U kunt erop rekenen dat het DMP-beveiligingssysteem 
professionele beveiliging biedt waarmee u uw zaak & 
medewerkers veilig houdt.  

▸ Tot 142 zones & 8 gebieden
▸ Tot 8 deuren op 1 centrale
▸ Touch-bediendeel met interactief

menu
▸ Meerdere software opties
▸ Verschillende audit functies
▸ Ontworpen & gefabriceerd in de

Verenigde Staten en dit sinds 1975
▸ Geavanceerde &

gebruiksvriendelijk beheer van
gebruikers en dit in multi-site
omgeving

▸ Geintegreerd met derden
(Genetec, ...)

De High-Security XR150 
centrale van DMP : 

Uw geavanceerde
Security & Toegangsysteem



EEN INTUÏTIEF BEDIENDEEL
DAT HANDIG IS !

Met maar één toetsenbordindeling om te leren, hoeft u geen ervaren 

technicus te zijn om te onthouden hoe het systeem werkt.

Roterend menu  

hoofdscherm :

▸ Paniek
▸ Alarmsignaal
▸ Reset
▸ Favorieten
▸ Check-In
▸ Snelle Uitgang
▸ Opties
▸ Toetsenbord
▸ Thermostaten
▸ Deuren
▸ Verlichting
▸ Gebruikerscodes
▸ Programma’s
▸ Incidenten

Accédez aux options d’armement en appuyant sur le bouclier ou 
désarmez avec votre code, le système dès que vous entrez dans une 

partition armée.

Tik voor de informatie 
van uw dealer

Weeranimatie

Badgelezer in elke Touch-bediendeel

De taal van het Touch-bediendeel past zich 
auitomatsich aan ifv de gebruiker (Frans of Nederlands)

VIDEO- & INTERCOM OPTIES
Houd alles in het oog, om het even waar u bent.

▸ Bekijk livevideo op uw computer, smartphone of tablet.
▸ Ontvang videoclips wanneer beweging gedetecteerd

wordt.
▸ Programmeer een opname.
▸ Livebeelden en opgenomen beelden van uw

intercomsysteem

Virtual Keypad - Beheer uw systeem 
De Virtual Keypad™ app van DMP laat u uw huis- of bedrijfssysteem volledig en 

vanop afstand beheren, om het even waar u bent, met uw smartphone, tablet of 

computer.

▸ Schakel uw systeem aan of uit & ontvang een bericht bij
elke verandering van de systeemstatus.

▸ Toevoegen of wissen van gebruikers/profielen om
gemakkelijker gebruikers te beheren (ook in een  multisite
omgeving)

▸ Controleer veel meer dat alleen het beveiligingssysteem
door Z-Wave®-toestellen toe te voegen en maak van uw
smartphone of tablet de ultieme afstandsbediening.

▸ Gebruik geofencing om alarmherinneringen te ontvangen.

“IS HET EEN VALS ALARM?” 
ANNULEER of BEVESTIG

In een Thuis/Slaap/Weg of Alle/Perimeter-
systeem kunt u een inbraakalarm 
annuleren of bevestigen of er een geldige 
alarmsituatie was. 
U kunt ook antwoorden of het een vals 
alarm was of niet. 
Door te controleren & ja te kiezen 
bevestigt u de alarmsituatie en stuurt u 
een alarm-bevestiging naar de 
alarmcentrale
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ToegangsControle
▸ Badges PROX
▸ Cartes PROX
▸ Cartes Mifare
▸ Identifiants

mobiles

Functies XR150 

VIDEO & INTERCOM
▸ Indoor/Outdoor Cameras
▸ 1080p doorbell Cameras
▸ Infrared Cameras

AND MORE!

8 Toegangscontrole Deuren
Elke lezer voor toegangscontrole met een Wiegand-uitgang kan worden aangesloten 

op het paneel van de XR150-serie. 

Het XR150-systeem kan de toegang beperken door tijdschema, activeringsniveau of 

andere criteria. De specifieke reden voor weigering van toegang kan worden 

weergegeven op het toetsenbord, opgeslagen in gebeurtenissen, verzonden naar de 

meldkamer en/of naar de geavanceerde DMP-ontvanger. 

De anti-passbackfunctie is ook beschikbaar.

Neem geen genoegen met zomaar een beveiligingssysteem.  
DMP is uw volledige oplossing die tegelijk comfort en High-

Security is. 

▸ 142 zones
▸ 8 gebieden
▸ 8 deuren
▸ 10.000 codes
▸ 99 tijdshema's
▸ 99 profielen
▸ 4 profielen per gebruiker
▸ 100 draadloze zones
▸ Geavanceerde audits
▸ 106 uitgangen
▸ 12.000 evenementen
▸ IP aan boord
▸ Mulitsite beheerd dmv Entré

& Virtual Keypad

INTEGRATIES
▸ GENETEC
▸ Open Eye
▸ OnSSI
▸ ExacqVision
▸ S2 Security
▸ Control4 & Crestron
▸ Apple TV & Apple Watch
▸ ...


