
DE TOEKOMST IS  
AANGESLOTEN OP HET NET



Zo eenvoudig kan het zijn
Wij beschouwen onszelf als aanbieders van systemen. Dat houdt in dat 

we naar onze klanten luisteren en samenwerken met onze partners. Het 

resultaat: Functies die nuttig zijn.

„De alphatronics ONE biedt unieke  
functies die je van een satellietantenne  

niet verwacht! 

De bediening via het 
Alpine Navigatieapparaat 

is er één van.“
Michael Lenatz, ontwikkeling Alps Alpine

U zit relaxed op de bestuurderszitplaats en bent klaar om verder  

te rijden. Is de satellietantenne bevestigd? U bent er niet zeker van?  

Geen probleem: Uw alphatronics ONE satellietsysteem kan  

gemakkelijk via het Alpine Navigatiesysteem worden aangestuurd.  

Een functie die u zal verrassen.

 CONNECTED  



Handige bediening van de alphatronics ONE via  

het Alpine navigatiesysteem

In- en uittrekken van het satellietsysteem vanaf  

de bestuurdersstoel



Het pluspunt voor uw veiligheid
Wat gebeurt er als twee marktleiders in uw vakgebied niet tevreden zijn?  

Iets unieks! Ontdek het gezamenlijke concept van THITRONIK® en alphatronics –  

uw camper wordt nu nog veiliger.

 CONNECTED  

Effectieve inbraakbeveiliging door extra optisch 

alarm van de alphatronics ONE

Meer aandacht 's nachts

THITRONIK® Alarminstallatie

alphatronics ONE

Handige bediening via de alphatronics ONE-app



"Innovatief, uniek, indrukwekkend? 
Voor ons stond er iets veel belangrijkers centraal:  

Uw veiligheid!

Met de alphatronics ONE in combinatie met onze  
THITRONIK®-alarmsystemen bieden wij u nog een 

ander onderdeel voor meer veiligheid. "
Mark Thietje, Algemeen Directeur THITRONIK®

Vooral 's nachts dient licht als een effectieve inbraakbeveiliging.  

Een goed verlicht huis wordt aantoonbaar minder vaak bezocht door 

criminelen. Dat geldt ook voor uw camper. Geen enkele inbreker wil  

op heterdaad betrapt worden. 

Hoe dat in zijn werk gaat? Heel simpel: Bij een alarm van het  

THITRONIK®-systeem begint ook de alphatronics ONE direct op te  

lichten. Of dit gebeurt als een flitslicht of een ander lichtsignaal  

wordt vooraf ingesteld in de alphatronics ONE-app. 

Uw THITRONIK®-alarmsystemen bieden u betrouwbare bescherming 

voor uw camper. En vanaf nu wordt er nog een factor voor meer veilig-

heid toegevoegd: De integratie van uw alphatronics ONE-satellietsys-

teem als een extra optische signaalgenerator.



DE TOEKOMST IS EENVOUDIG
ONE SYSTEM – ONE SOLUTION 
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