
Endelijk het draadloze alarmsysteem voor 
je huis én bedrijf die je altijd zocht.



RAPTOR, het complete bidirectionele systeem 
en eenvoudig te installeren

SPECTRUM DT WS AM 4 
OUTDOOR DUBBELE 
TECHNOLOGIE DETECTOR 
Beschikbaar 
in dubblezijdige versie WALL
SPECTRUM PA WS WALL 4 
en SPECTRUM PA WS WALL AM 4

A500 
DRAADLOOS KLAVIER

ICE 
BEDRAADT KLAVIER 

WING 4 WS 
INDOOR GORDIJNDETECTOR 
Beveilig uw ramen en deuren. 
Ook beschikbaar met  antimasking : 
WING 4 MWS

BIP 4 PLUS 
BIDERECTIONELE 
AFSTANDSBEDIENING 
Ook bescheikbaar als 
mono directioneel BIP 4 
en versie "CARBON"

WIC 4 PLUS 
MAGNEETCONTACT 
met extra ingang 
Beschikbaar in Wit en Bruin

SD4 WS 
OPTISCHE 
ROOKMELDER

SPY360 WS 4 PIR 
360° INDOOR

CITY WS 4
SIRENE LED OUTDOOR 
beschikbaar in "CARBON" 

JET DT WS 4 
DUBBELE TECHNOLOGIE 
DETECTOR 
Ook beschikbaar als PIR 
JET PA WS 4

ONE PA WS 4 
OUTDOOR 
GORDIJNDETECTOR

OUTSPIDER DT WS 4
OUTDOOR DUBBELE 

TECHNOLOGIE DETECTOR 
Ook beschikbaar in dual PIR 
OUTSPIDER PA WS 4

GHOST WS4
magneetcontact 
Ontworpen voor totaal onzichtbare 
integratie in deuren en ramen.
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APP.  Beheer 
eenvoudig en op 
afstand uw RAPTOR-
systeem met de 
MYAVSALARM-app. 
Beschikbaar voor IOS 
en ANDROID. 
Helemaal in de 
CLOUD,  biedt de 
toepassing 
MYAVSALARM een 
hoge mate van 
beveiliging, dankzij de 
constante controle van 
netwerkcommunicatie 
via GPRS of ADSL.

DAG EN NACHT  
Gebruik uw 
inbraakalarmsysteem 
wanneer u thuis bent 
om uw gezin te 
beschermen en 
wanneer u 
buitenshuis bent om 
uw eigendom te 
beschermen. 
U kunt de 
bescherming kiezen 
die het beste bij u 
past, dag en nacht.

BINNEN EN BUITEN 
Bescherm zowel de 
binnenkant als de 
buitenkant van uw 
woning met de beste 
beschikbare 
oplossingen. Een 
breed scala aan 
producten die u en uw 
eigendom kunnen 
beschermen.

EENVOUDIG IN 
GEBRUIK Voor alle 
leeftijden (inclusief 
kinderen). Speciaal 
ontworpen om 
eenvoudig te bedienen 
door iedereen, zelfs 
degenen die niet bekend 
zijn met de technologie. 
Verschillende scenario's 
zijn beschikbaar en 
kunnen worden 
geactiveerd met één 
enkele en eenvoudige 
opdracht.

VEILIG  Het is een 
professioneel 
product, geschikt voor 
alle soorten 
installatie: van de villa 
tot het kantoor en 
zelfs tot industriële 
sites. Het biedt 
onbeperkte 
configuratiemogelijk-
heden, terwijl de hoge 
beveiligingsstandaard-
en worden 
gehandhaafd.

KWALITEIT  Al meer 
dan vier decennia 
handhaven we het 
vertrouwen van de 
markt en garanderen 
we onze 
handelspartners een 
zeer hoog 
kwaliteitsniveau.

De belangrijkste functies 
voor de gebruiker

De belangrijkste functies 
voor de installateur

SYSTEEMACCESSOIRES

GEMAKKELIJK TE 
INSTALLEREN  
Eenvoudig en snel te 
installeren: dit zijn de 
doelen die we ons 
hebben gesteld bij het 
ontwikkelen van dit 
systeem. Er zijn maar 
een paar 
schroevendraaiers 
nodig voor een 
perfecte installatie. De 
LC-modellen vereisen 
zelfs geen verbinding 
met het elektriciteitsnet.

EENVOUDIGE 
PROGRAMMERING  
De Raptor is al 
voorgeprogrammeerd. 
U hoeft maar een paar 
eenvoudige wijzigingen aan 
te brengen om een nieuwe,  
geschikte installatie 
te bekomen. 
Het is intuïtief en praktisch. 
U kunt het eenvoudig 
programmeren met het 
klavier (met behulp van 
spraakmenu's), met de 
installatieapp of met een pc 
middels de Xwin software.

MODULAIR  Van één 
enkele zone tot 125 
zones schakelen, van 
een eenvoudige 
inschakelmodus tot het 
beheer van de 
weekplanner. 
Compatibel met de 
meeste binnen- en 
buitenbeschermingsac 
cessoires. Dit alles met 
een uniek product.

GEMAKKELIJK IN 
ONDERHOUD  Het 
gebruik van 
geavanceerde 
technologieën maakt het 
mogelijk om maximale 
prestaties te verkrijgen 
met een zo laag mogelijk 
energieverbruik. 
Dit resulteert  in een 
langere levensduur van 
de batterij en daarom 
heeft de Raptor minder 
onderhoud nodig.

PROFESSIONEEL 
PRODUCT  
Professioneel 
product, ontwikkeld 
volgens de nieuwste 
normen en alleen 
met hoogwaardige 
materialen. De vele 
beschikbare functies 
stellen u in staat aan 
de meest 
veeleisende klanten 
te voldoen.

100% MADE IN ITALY  
Geproduceerd en 
ontworpen in Italië door 
het onderzoeks- en 
ontwikkelingslaboratorium 
van AVS Electronics Spa.

C8 
Systeemuitbrei
dingsmodule 
met 8 
aansluitingen

PWCPT  
Extra 1,2 A-
voeding met in- 
en uitgangen

PWCPTM 
Versie 1.6 
Amp

XGSM 485 XGSM 
485 PRO GSM / 
GPRS-zender op 
de RS485-bus

CITY HP 
TS-85 HP 
 LED sirene
op RS485 bus 

XGATE 
Domotica integratie 
met volgende 
protokollen : 

 EIB / 

TOY L - TOY C - TOY T 
TAG en NFC Badges 

PSTN B 
Optionele kaart 
voor PSTN 
verbindingen

EWEB PLUS B 
Optionele 
ethernet kaart

EWEB WIFI B 
Versie WIFI
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Het RAPTOR-platform maakt gebruik van de innovatieve 
bidirectionele GFSK FM 868 Mhz-technologie. 
De biderectionele communicatie tussen de centrale en de 
randapparatuur, evenals de "DPT" (Dynamic Power Transmition) 
verminderen het energieverbruik. De levensduur van batterijen 
is dus aanzienlijk verbeterd. 

De beveiliging van de radiotransmissie wordt verzekerd door de 
automatische kanaalzoekfunctie (AFC) die elke 
interferentiepoging detecteert. De ingebouwde GSM / GPRS 
maakt een volledig gebruikers- en installatiebeheer mogelijk en 
biedt volledige verbinding van op afstand. Het systeem biedt 
maximale flexibiliteit voor een configuratie op maat.

RAPTOR R 
Zonder klavier, voeding  230 VAC 
RAPTOR RLC 
zonder klavier, voeding met batterijen 
(worden mee geleverd)

Voor uw winkel, 
Voor uw bedrijf, 

Voor uw dierbaren.

RAPTOR RK 
Klavier LCD on-board, voeding 230 VAC 

RAPTOR RT 
Touch klavier on-board 
voeding  230 VAC

D-Q5Y-0021

www.rassecurity.com | ras.contact@rassecurity.com       www.ais-security.be | ais.contact@ais-security.be




