
ADPRO (I)FT-E is de hardware inclusief het soft-

warepakket “SmokeTrace” welke geschikt is 

voor verificatie van een brandmelding d.m.v. 

camera’s.  

Bij een brandmelding wordt de (I)FT-E aange-

stuurd door een contact van de brandmeldcen-

trale, waarna de SmokeTrace software de beel-

den van de aangesloten camera’s analyseert. Bij 

een positief resultaat zal de (I)FT-E drie foto’s 

doorzenden naar de meldkamer (PAC). Op de 

foto is de geverifieerde rook omkaderd. 

Centralisten hoeven niet speciaal getraind te 

worden. Geen nodeloze uitrukken meer van de 

brandweer. Er hoeft geen gebouwbeheerder 

ingeschakeld te worden voor verificatie van de 

melding, waardoor een enorme tijdwinst ont-

staat en dus een navenant grote schadebeper-

king. 

Door middel van de iTrace-app zijn de beelden 

ook te ontvangen op een smartphone of tablet. 

De bevelvoerder van de brandweer kan via de 

iRespond-app onderweg de beelden bekijken en 

zelfs live-streaming beelden ontvangen om de 

actuele situatie te beoordelen. Afhankelijk van 

de bevoegdheden kunnen via de iTrace-app ook 

sturingen verricht worden. Dome-camera’s met 

pre-sets kunnen zeer efficiënt werken met Smo-

keTrace. Het voorkomen (of beperken) van 

brandschade is de eerste en grootste duurzaam-

heidswinst. 

 

 

 

• Geschikt voor 8 of 16 camera’s  

• Analoge- of IP-camera’s 

• 8 of 16 ingangen en 4 uitgangsrelais 

• IP en RS485 aansluiting 

• 4TB harddisk 

• H.264 video compressie 

• Beweegbare dome-camera’s toepasbaar 

• Koppeling met bestaand cctv-systeem mo-

gelijk 

• Zend 3 situatiefoto’s naar PAC 

• App (gratis) voor smartphone beschikbaar 

• App (gratis) voor brandweer beschikbaar 

• Enorme tijdwinst bij brandmelding 

• Schadebeperking voor maatschappij en 

milieu 
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Camera ingangen:   8 of 16 

Videoresolutie:   tot Full HD @ 25 ips tot  

   10 Mpixel 

Videocompressie:   H.264 

Schijfopslag:    4 TB 

Aansluiting:    IP of analoog 

Uitgangen:    4 relais / RS485 / IP RJ45 

Audio:     ingang en uitgang 

Bandbreedte:    8 of 16 x 5Mbps 

Afmetingen:    19” (441 x 88 x 305mm) 

Aansluiting:    230V 

Omgevingstemp.:  5 tot 40⁰C 

Bestelnrs.:  Adpro IFT-E8:  Verificatie-unit geschikt voor 8 IP-camera’s, v.v. XOa3 software 

  Adpro IFT-E16: Verificatie-unit geschikt voor 16 IP-camera’s 

  Adpro FT-E8:  Verificatie-unit geschikt voor 8 analoge-camera’s 

  Adpro FT-E16:   Verificatie-unit geschikt voor 16 analoge-camera’s 

 

Opties:      iTrace:    Applicatie op smartphone (IOS en Android) voor het controleren /  

     aansturen van camera’s, verlichting, RWA’s etc. 

  iRespond:   Applicatie voor tablet (brandweer) voor foto’s of live beelden van 

     de alarmerende camera’s 
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