
Aritech™ ATS Master

ATS Master er en integreret alarm- og adgangskontrolcentral som 
spænder fra 8 til 256 zoner og 4 til 16 områder pr. central. Med Titan 
softwaren kan man programmere og kontrollere op til 1024 centraler i 
et IP netværk som tilsammen vil udgøre et samlet system. Med Alliance 
software kan op til 128 centraler kobles sammen til ét system, hermed 
er det muligt at opbygge løsninger op til 32.768 zoner og udgange, 
samt op til 6144 kortlæsere.

Funktionalitet

Alle ATS Master centraler har samme software. Dette medfører at 
funktionerne er de samme for både installation og slutbruger, uanset 
systemets størrelse. Når alarmen går på et område i ATS Master, sker 
det på samme måde uanset om systemet består af 8 eller 30.000 
zoner.

Fleksibel udbygning

Centralerne kan udvides med trådløse og trådførte moduler.
Den automatiske tilkobling sikrer, at virksomheden aldrig står 
uovervåget.

ATS Master integreret sikkerhedsløsning
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ATS Master 
F&P klasse 3

ATS2107E

Integreret alarm- & adgangskontrolcentral 8-64 zoner.
• 8 zoner kan udvides op til 64 zoner
• 4 områder / 64 døre
• 2000 bruger 
• 16 betjenings paneler / læsere (ATS bus)
• 15 I/O udvidelsesmoduler (ATS bus)
• Transmission IP, talebesked, GSM,PSTN og ISDN
• Hybrid central (fortråede/trådløse zoner)
• F&P kl. 3 Indbrudscentral med integreret adgangskontrol

ATS3407E

Integreret alarm- & adgangskontrolcentral 8-128 zoner.
• 8 zoner kan udvides op til 128 zoner
• 8 områder / 64 døre
• 2000 bruger
• 16 betjenings paneler / læsere (ATS bus)
• 15 I/O udvidelsesmoduler (ATS bus)
• Transmission IP, talebesked, GSM,PSTN og ISDN
• Hybrid central (fortråede/trådløse zoner)
• F&P kl. 3 Indbrudscentral med integreret adgangskontrol

ATS4607E

Integreret alarm- & adgangskontrolcentral 16-256 zoner.
• 16 zoner kan udvides op til 256 zoner
• 16 områder / 64 døre
• 2000 bruger 
• 16 betjenings paneler / læsere (ATS bus)
• 15 I/O udvidelsesmoduler (ATS bus)
• Transmission IP, talebesked, GSM,PSTN og ISDN
• Hybrid central (fortråede/trådløse zoner)
• F&P kl. 3 Indbrudscentral med integreret adgangskontrol

ATS Master integreret sikkerhedsløsning
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• ATS Master tilbyder stor fleksibilitet – simpel installation.
• Systemet kan udbygges med integration af videoovervågning og brandalarm.
• ATS Master er udviklet, så man kun behøver én central til alle sikringsopgaver uanset installationens    
  omfang.
• Systemet er godkendt i højeste sikringsklasse F&P klasse 3.
• Alliance Management software. 


