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Octalarm alarmkiezer 
 

Een betrouwbare alarmmelder is essentieel voor een goed en compleet 
alarmerings-systeem. Hiervoor hebben wij de Octalarm serie in ons 

assortiment. 

 
De Octalarm-Touch is een alarmmelder voor het bewaken van 

kritische technische installaties en processen. Zodra er een storing is, 
start de Octalarm-Touch de alarmoproepen. Hierdoor kan tijdig actie 

worden ondernomen. 
Het instellen en dagelijks gebruik van een Octalarm-Touch is uitermate 

intuïtief en gebruiksvriendelijk door het 7 inch touchscreen en de 

opvallende LED-bar voor de status.  
Bij de ingebruikname helpt de instel wizard bij het aanmaken van de 

benodigde basisinstellingen. Een overzichtelijk menu zorgt vervolgens 
voor snelle toegang tot alle belangrijke instellingen, zoals de gegevens van de gebruikers en de wijze 

van alarmeren.  

Octalarm Connect zorgt ervoor dat uitbellen via GSM en VoIP/SIP direct mogelijk is. 
 

Kenmerken: 
- Drie parallelle verbindingen voor 3 dubbele zekerheid (redundantie) 

1. Analoge telefoonlijn (PSTN) 
2. Vast internet via VPN 

3. Draadloze verbinding 4G via VPN 

- 8 alarmingangen, 2 schakelbare relaisuitgangen en 2 open collector uitgangen voor externe 
zoemer en/of zwaailicht 

- Beveiliging verbindingen via OpenVPN principe 
- Ingebouwde noodvoeding (LiFeP04) voor melding spanningsuitval 

- Octalarm Connect: all-in dienst voor het snel opstarten en alarmeren via VoIP en GSM 

- Instellen en beheer op afstand via app, Octalarm portal of webbrowser op lokaal 
bedrijfsnetwerk (met IP adres alarmmelder) 

- Adesys Alarm: gratis alarm management app voor alarmnotificaties, alarm acceptatie, beheer 
en configuratie van melders en inzage status kritische processen direct op uw smartphone 

- Toegang via RFID tag en/of persoonlijke code 

- Smartphone app: push alarmering 
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Voor situaties waarbij gescheiden netwerkinterfaces en netwerk gestuurd alarmeren via Octalarm Link 

(JSON REST API) gewenst is, is de Octalarm-Touch Pro ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Octalarm-Touch Pro is een alarmmelder voor technische systemen waarbij gescheiden 

netwerkinterfaces en netwerk gestuurd alarmeren via Octalarm Link (JSON REST API) gewenst is. 

Door de extra ethernet poort kan de melder veilig aan zowel een technisch netwerk als aan een 
publiek of bedrijfsnetwerk gekoppeld worden. 

 
Met netwerk gestuurd alarmeren via de Adésys standaard ‘Octalarm Link’ kunnen grote hoeveelheden 

alarmen gemeld worden. Denk hierbij aan het koppelen van bijvoorbeeld voer- en klimaatcomputers, 

SCADA systemen of elke andere procescomputer waarbij monitoring van belang is. 

 
Specifieke kenmerken: 

- Technisch netwerk veilig en gescheiden van de buitenwereld  

- Bewaken technische systemen met watchdog monitoring  

- Gedetailleerde alarmering direct uit uw technische systemen  

- Geautomatiseerde configuratie van locaties en alarmen 

- Groepering van alarmen in categorieën  

- Eenvoudige configuratie van oproeplijsten via alarm categorieën 

 

 

 
De Octalarm-IP is een veelzijdige alarmmelder met overzichtelijke bediening. Er is de mogelijkheid 

van een tweede belverbinding, bijvoorbeeld over gsm als de eerste verbinding mocht uitvallen.  
Let op! Door geleidelijk uit faseren van 2G en 3G door de providers zal de GSM functie op deze 

melder komen te vervallen.  
Wij adviseren u om het aanschaffen van de opvolger, de Octalarm-Touch, in overweging te nemen. 
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Omschrijving: Artikelcode: 

  

Octalarm-Touch   
alarmmelder met 8 alarmingangen, 2 schakelbare relaisuitgangen, 2 open collector  
uitgangen, melding via spraak, sms, semafoon en/of e-mail via PSTN,  
VoIP/SIP en/of GSM/UMTS module. 
(levering inclusief antenne op het toestel en inclusief UTP kabel) 

15400030 

Octalarm-Touch Pro  
alarmmelder met extra (2de) ethernet aansluiting voor technisch netwerk (eth1) - JSON REST API, 
8 alarmingangen, 2 schakelbare relaisuitgangen, 2 open collector  
uitgangen, melding via spraak, sms, semafoon en/of e-mail via PSTN,  
VoIP/SIP en/of GSM/UMTS module. 
(levering inclusief antenne op het toestel en inclusief UTP kabel) 

15400032 

Octalarm-Touch Connect (PER MAAND) 
Dit product is speciaal voor de Octalarm Touch. 
Basis roaming simkaart met abonnement voor gebruik in zone 1 en zone 2, VoIP/SIP bellen via 
bewaakte Adésys servers, direct uit de doos volledig geconfigureerd en gebruiksklaar. 
Kosten PER MAAND verrekend door Adésys via automatische incasso met eindklant 

15400040 

Octalarm-Touch Connect XL (PER MAAND) 
Dit product is speciaal voor de Octalarm Touch Pro. 
Roaming simkaart met abonnement voor gebruik in zone 1 en zone 2, VoIP/SIP bellen via bewaakte 
Adésys servers, direct uit de doos volledig geconfigureerd en gebruiksklaar. 
Kosten PER MAAND verrekend door Adésys via automatische incasso met eindklant 

15400041 

Octalarm-A4   Alarmkiezer voor analoog netwerk 
Octalarm A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding via spraak,  
sms, telefoon of e-mail. Incl. UTP kabel 

15400050 

Octalarm-A8   Alarmkiezer voor analoog netwerk 
Octalarm A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding via spraak,  
sms, telefoon of e-mail. Incl. UTP kabel  

15400055 

Octalarm-A12 Alarmkiezer voor analoog netwerk 
Octalarm A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding via spraak,  
sms, telefoon of e-mail. Incl. UTP kabel 

15400060 

Octalarm-A4   Alarmkiezer voor analoog en 3G-GSM netwerk 
Octalarm A4, 4 alarmingangen, 2 schakelbare uitgangen, melding via spraak, sms, telefoon  
of e-mail.  Ingebouwde 3G GSM/UMTS module voor alarmoproepen indien de vaste analoge  
lijn niet beschikbaar is (levering exclusief antenne) Levering Incl. UTP kabel 

15400070 

Octalarm-A8   Alarmkiezer voor analoog en 3G-GSM netwerk 
Octalarm A8, 8 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding via spraak, sms, telefoon  
of e-mail.  Ingebouwde 3G GSM/UMTS module voor alarmoproepen indien de vaste analoge  
lijn niet beschikbaar is (levering exclusief antenne) Levering Incl. UTP kabel 

15400075 

Octalarm-A12 Alarmkiezer voor analoog en3G-GSM netwerk 
Octalarm A12, 12 alarmingangen, 4 schakelbare uitgangen, melding via spraak, sms, telefoon  
of e-mail.  Ingebouwde 3G GSM/UMTS module voor alarmoproepen indien de vaste analoge  
lijn niet beschikbaar is (levering exclusief antenne) Levering Incl. UTP kabel 

15400080 
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Omschrijving: Artikelcode: 

 

Octalarm-Touch uitbreidingsmodule EM-8001 
Externe uitbreidingsmodule voor Octalarm-Touch, 8 alarmingangen en 1 uitgang  
via I/O bus (RS485), DIN-rail uitvoering (BxHxD=70x90x32mm) 

15400035 

AA-101 standaardantenne voor GSM, 2m antennekabel  
SMA-male connector (kabel), FME-female connector (antenne)   

15400092 

AU-019 muurbeugel t.b.v. antenne AA-101 of AA-102 15400095 

AA-109 hoogwaardige antenne incl. 10m kabel en muurbeugel 
Hoogwaardige antenne voor moeilijke ontvangstcondities (vaste montage),  
GSM/GPRS/UMTS, incl. 10m kabel en muurbeugel (SMA-male connector) 

15400650 

AA-119 hoogwaardige antenne incl. 20m kabel en muurbeugel 
Hoogwaardige antenne voor moeilijke ontvangstcondities (vaste montage),  
GSM/GPRS/UMTS, incl. 20m kabel en muurbeugel (SMA-male connector)  

15400651 

AA-103 verlengkabel 3m voor antennes met SMA aansluiting 
SMA-male en SMA-female connector 

15500503 

AA-110 antennekabel 10m voor antennes met FMA aansluiting 
SMA-male → FME-female 

15400152 

Accu voor Octalarm IP, S-accu-7,2V 15400090 

AU-001 alarmzoemer opbouw 12V, 108/95/75 dB 
12V/70-20mA (geschikt voor Octalarm), IP65 

15500560 

AU-003 flitslicht voor montage op kast of kabeldoos 12V 
12V/50mA, oranje, 1 flits per seconde (geschikt voor Octalarm) 

15500562 

Touch IP65 Externe behuizing voor vocht bescherming (IP65) 15400042 
gemodificeerd met binnenwerk voor plaatsing Octalarm-Touch  

Octalarm-Touch Accu (S-ACCU-6,4) 15400043 
 


