KATALOG PRVKŮ VIDEOFIED

E Z S

S

VIDE OV E R IF IK A C Í

www.rsicz.cz
www.videofied.com

2

OBSAH

O společnosti
Koncepce Videofied
Ústředny
Detektory pohybu
Klávesnice
Senzory a sirény
Příslušenství
Software

RSI Video Technologies v České a Slovenské
republice zastupuje společnost RSI CZ s.r.o., která
zajišťuje import, distribuci ,školení a technickou
podporu technologie Videofied ® a řešení na ní
postavená.

Kontaktní informace:
RSI CZ s.r.o.
Jednořadá 1051/53,
Praha 6
PSČ 160 00
IČ: 625 03 294
vedená pod spisovou značkou C 22264
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
www.rsicz.cz
Obchodní a smluvní jednání:
Ing. Jiří Novák
e-mail: jiri.novak@rsicz.cz,
mobil: +420 602 412 238
Technické informace:
Martin Těšínský
e-mail: martin.tesinsky@rsicz.cz
mobil: +420 777 830 759
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Společnost RSI byla založena v roce
2000 ve Štrasburku ve Francii a v roce
2008 byla přejmenována na RSI Video
Technologies. Od roku 2003 společnost
exportuje svoje výrobky, roku 2005
byla založena pobočka v USA a od roku
2009 působí pobočka i ve Velké Británii.
Technologie EZS je společností RSI Video
Technologies vyvíjena s důrazem na
technologickou inovaci a nabízí unikátní
a jedinečný koncept. Kvalita řešení EZS
Videofied umožňuje úspěšný celosvětový
export.

Kultura a hodnota

senzory v jednom zařízení. Rovněž jsme vyvinuli celé
spektrum příslušenství včetně detektorů kouře, sirén,
ústředen a senzorů, které pracují jako kompletní řešení
zabezpečení. Variabilita přenosu událostí přes telefon, IP a
mobilní sítě poskytuje flexibilitu při přenášení dat. Všechny
komponenty mají vlastní napájení z baterií, což umožňuje
zcela nezávislé zajištění detekce, noční vidění, záznam videa
a přenos informací. RSI video technologie nabízí současně
jedinečné řešení problému falešných poplachů a zbytečných
zásahů, a to prostřednictvím ověření údálosti pomocí videa

Kvalita
RSI Video Technologies má certifikace ISO TS 16949, OHSAS
18001, ISO 9001:2000, a také splňuje mezinárodní standardy
pr obezpečnostní produkty včetně
CE agreement (Europe), EN50131-Grade2 (Europe),
Asia : IDA (Singapore), A-Tick (Australia), USA : UL and FCC.

RSI Video Technologies nabízí inovativní bezdrátové
bezpečnostní technologie k řešení bezpečnostních problémů
pro komerční, rezidenční a ostatní aplikace.
Naše patentované bezpečnostní produkty jsou
instalovány po celém světě - Evropa, Afrika, Severní

SECURITY AWARD

Amerika, Asie a Austrálie.

NEW PRODUCT OF THE YEAR 2009

Vývoj a výroba

MIA AWARDS INTRUSION SENSOR

Vedení společnosti a vývoj sídlí ve Štrasburku ve Francii,
kde náš tým, více než 20 let, se vyvíjí řešení pro komerční
a veřejný sektor. Naše výrobky byly ve Francii dodány
největším dodavatelům bezpečnostních systémů, jako jsou

& WIRELESS ALARM SYSTEMS
ESX 2009, Pittsburgh (USA)
BEST NEW AND INNOVATIVE PRODUCT
NEAC 2008 (USA)

banky, pojišťovny a přední monitorovací centra. Množstvím

BEST INNOVATION

nainstalovaných systémů prokázala technologie Videofied

& INTRUSION DETECTION WINNER

své schopnosti uspokojit potřeby i takto náročných

ISC West 2007, Las vegas (USA)

zákazníků.

Technologie

SPECIALITY PRODUCTS WINNER
CANASA ,Toronto (Canada)

RSI Video Technologies vyvinula řadu produktů zajišťujících

NOMINACE :

bezpečnost pro bytové a obchodní, ale i venkovní aplikace,

IFSEC (UK) , SECTECH (Sweden), Salon des Maires

jako jsou staveniště a kritické infrastruktury . RSI Video

et des Collectivités Locales (France) & Expo Protection

Technologies integruje kamery, noční vidění a pohybové
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Úspěchy společnosti
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Accessories

Software

Koncepce Videofied
Není nutné síťové napájení. Funguje až několik let na jednu sadu baterií.
Videofied znamená skutečný zlom na trhu zabezpečovacích systémů.
> Okamžitá instalace bezdrátová instalace, nezávislé napájení
> Video nebo poplach je odeslán přes mobilní síť
> Cenově dostupný, přenosný, instalovatelný kdekoliv
1. Při narušení kamera zaznamená 10 sekundové video.
2. Video je odesláno okamžitě do monitorovacího centra.
3. Operátoři monitorovacího centra mohou sledovat video z vniknutí v reálném čase, což eliminuje
nejistotu při rozhodování o nutnosti zásahu!

Má být váš stávající zabezpečovací systém
					
slepý, němý a hluchý ?
Videofied® zajišťuje operátorovi monitorovacího centra aktuální video při narušení.
Disponuje možností také obousměrnou hlasovou komunikací pro ověření nebo
MOŽNOSTI APLIKACE

komunikaci s monitorovacím centrem. Sofistikované pohybové čidlo MotionViewe, v

Ochrana čehokoliv a kdekoliv:

kombinaci s kamerou pro noční vidění a infračerveným přísvitem, detekuje a zachycuje

domy, kanceláře, obchody, palivové

narušení na video. Operátor monitorovacího centra okamžitě vidí aktuální situaci na

nádrže,

10 vteřinovém video záznamu. K ověření také může využit obousměrnou hlasovou

telekomunikační

zařízení,

mobilní stožáry, elektrické vedení,
klimatizační

jednotky,

komunikaci.

staveniště,

rozvodny, přístavy, garáže ...

Technologie Videofied® nepřinášíme jen hlášení o poplachu. Kombinací detekce,
videa a obousměrné komunikace přináší jistotu při ochraně vaší rodiny a majetku.
Může rozšířit o svoje vlastnosti stávající zabezpečovací systémy od jiných
dodavatelů a doplnit tak významně jejich funkce a to bez změn v ovládání na
straně uživatele.
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Ústředny

Ústředny Videofied koncipovány jako bezdrátové s bateriovým napájením. Určeny jsou pro řešení bezpečnostních systémů u
obytných objektů nebo pro zajištění komerčních bezpečnostních aplikací, kde je požadována nebo potřebná videoverifikace.
Spolu se všemi zařízeními využívají patentovanou Videofied S2View ® - spread spectrum Videofied, interaktivní, AES šifrované
bezdrátové technologie, poskytuje optimální integritu signálu a zabezpečení.
Obousměrné RF komunikační cesty mezi všemi systémových zařízení a ovládacím
panelem zajišťují vysokou spolehlivost signálu.

Každý ovládací panel kontroluje všechna zařízení
(s výjimkou klíčenky) pro ověření aktuální situace otevření / zavření krytu, stav, sériové číslo, datum
výroby a verze firmwaru a stav baterií.

VLASTNOSTI
RF technologie
Způsob vysílání
Vysílací frekvence
Zabezpečení vysílání
Kontrola spojení
Tamper kontakt
Programování
Typ komunikace
Protokol
Přenos videa
Formát videa
Velikost video souboru
Frekvence snímkování
Formát snímku
Velikost snímku
Historie událostí
Provozní teploty
Maximální relativní vlhkost
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S2View®
obousměrné RF v rozprostřeném spektru
868/915/920 MHz
šifrovací algoritmus AES 128
Ano
kryt a zadní stěna
SW Frontel, USB cable
GPRS a GSM síť
Frontel
protokolem Frontel do SW PCO
MPEG V1.0
220 Kbytes
5 snímků/sekundu
JPEG
320 x 240 pixels
4,000 událostí v interní flash paměti
-10° /+40° C
75%, nekondenzovaná

Ústředna XL
REF. XL200

> Ústředna XL s video a obousměrnou hlasovou komunikací
Videofied XL dává pracovníkům monitorovacího centra ‘‘oči a uši’’, což jim zajistí
účinnější a efektivnější řízení zásahů v případě narušení.
Proxi čtečka v klávesnici umožňuje uživateli snadnou aktivovaci/ deaktivaci systém
pouhým pohybem tagu u klávesnice. Systém poskytuje zvukovou a vizuální zpětnou
vazbu o své aktivaci/ deaktivaci. V ústředně je integrována siréna.

VLASTNOSTI
• okamžitý video záznam při narušení a obousměrné
hlasové

• lze připojit až 19 zařízení (MotionViewer, sirény,
kontakty, klávesnice ...)

• spojení přes

• napájení z baterií (8 ks 1,5 V alkalických baterií,
velikost D, LR20) se životností až 4 roky

GSM / GPRS síť

• zcela bezdrátová a bez nutnosti síťového napájení
(lze jej použít volitelně)

• integrovaná anténa

• GSM / GPRS integrovaný modem

• hlasitost sirény (105 dB / 1 m)

• integrovaná proxi čtečka čipu umožňuje snadnou
aktivaci/ deaktivaci

• certifikace CE / normě EN50131-Grade2 /
EN300220 /

Ústředna XLL
REF. XL200L

> Ústředna XLL je vybavena GSM / GPRS vysílačem, video verifikací a sirénou.
VLASTNOSTI
• okamžitý video záznam při vniknutí
• zcela bezdrátová a bez nutnosti síťového napájení
(lze jej použít volitelně)
• GSM / GPRS integrovaný modem
• integrovaná proxi čtečka čipu umožňuje snadnou
aktivaci/ deaktivaci

• lze připojit až 25 zařízení (MotionViewer, sirény,
kontakty, klávesnice ...)
• napájení z baterií (8ks 1,5 V alkalických baterií,
velikost D, LR20) se životností až 4 roky
• integrovaná anténa
• hlasitost sirény (105 dB / 1 m)

Ústředna XV-iP / XV
REF. XV-IP210 / XV210

> Ústředna XV-iP / XV je určena především pro zákazníky, kteří preferují hlasové ověření
události. Lze k ní přes kabel připojit až 2 reproduktory.

VLASTNOSTI
• lze připojit do 25 zařízení (MotionViewer, sirény,
kontakty, klávesnice..)
• integrovaná GPRS a radiová anténa, 2 konektory pro
jednoduchou instalaci vnějších antén
• 2 programovatelné vstupy
• 1 programovatelný výstup
• lze připojit 2 venkovní reproduktory TP200 (přes
kabel)

• 2 varianty napájení:
- 9VDC to 12VDC, a 4 alkalické baterie jako záloha
- 4 lithiové baterie (životnost až 4 roky - pouze XV)
• integrovaný modem GSM/GPRS
• Ethernet (pouze u XV-iP)
• v certifikaci dle CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
IDA / NCP (Europe) CP-01 / UL / FCC (USA) /
A-Tick (Australia) / NF A2P
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Ústředny
Ústředny XT-iP / XT
XT-IP210 / XT210

1. V samostatném režimu
Ústředna řady XT je plně autonomní, hybridní ústředna s možností připojení až 25
bezdrátových zařízení. Ústředna má 3 programovatelné drátové vstupy a 2 programovatelné
výstupy.
2. XTender režim
Jste již vybaveni zabezpečovací signalizace? Máme řešení, které vám umožní upgradovat
váš systém na video ověření: extender XT.
Žádné úpravy a žádná změna pro uživatele! extender XT prostě zakomponujeme do
stávajícího systému tak, že není třeba měnit panel, kódy, atd.
Extender XT poskytuje poskytuje jak rozšíření komunikace GSM/GPRS, tak rozšíření o
bezdrátovou videoverifikaci.
«Xtender režim» využívá stávající systém aktivace/ deaktivace i pro ústřednu XT.
Poplachy a videa z narušení jsou odesílány přes mobilní sítě přímo do monitorovacího centra.
VLASTNOSTI
• lze připojit do 25 zařízení (MotionViewer, sirény,
kontakty, klávesnice..)
• integrovaná GPRS/GSM a radiovou anténu,
2 konektory pro iednoduchou instalaci vnějších antén
• 3 programovatelné vstupy

• integrovaný GSM/GPRS modem
• Ethernet (pouze u XV-iP)
• v certifikaci dle CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
IDA / NCP (Europe) CP-01 / UL / FCC (USA) /
A-Tick (Australia) / NF A2P

• 1 programovatelný výstup
• lze připojit kabelem 2 reproduktory (REF. TP200)
• 2 varianty napájení:
- 9VDC to 12VDC, se 4 čtyři alkalickými bateriemi
jako zálohou
- 4 lithiové baterie (životnost až 4 roky - pouze XT)

Ústředna XTO
XTO210

> Ústředna XTO je navržena pro venkovní instalace (staveniště, GSM převaděče,
odlehlé oblasti ...)
VLASTNOSTI

• 2 programovatelné výstupy

• zle připojit do 25 zařízení (MotionViewer, sirény,
kontakty, klávesnice..)

• až 4 roky provozu při užití lithiových baterii

• odolnost proti vodě IP65
• rozmezí pracovních teplot -30°C to +60°C
• integrovaný zesilovač RF a GPRS antény
• 3 programovatelné vstupy
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• v certifikaci dle CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
IDA / NCP (Europe) CP-01 / UL / FCC (États-Unis) /
A-Tick (Australie)
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Pohybové čidlo
Vnitřní

REF. DCV200/DCVA200

> Vnitřní pohybové čidlo Videofied
(MoutionViewer) kombinuje pasivní
infra čidlo pohybu s digitální kamerou a
infra osvětlením v jednom bezdrátovém,
bateriově napájeném bezpečnostním
prvku. Vyhovuje jak pro zajištění jak
obytných, tak komerčních prostor.
Existuje také v provedení umožňujícím
ingnorovat pohyb domácích zvířat.
Systém zpracuje přijatý signál a rozliší,
zda jde o zvíře nebo člověka.

Vnější

REF. DCV250

>Vnější pohybové čidlo Videofied ®
(MotionViewer) kombinuje pasivní infra
čidlo pohybu s digitální kamerou a infra
osvětlením v jednom bezdrátovém,
bateriově napájeném bezpečnostním
prvku.

Toto robustní čidlo je ideální pro
venkovní zabezpečení majetku a
vzdálených zařízení.Nastavení citlivosti
umožňuje vymezit dosah podle vaší
potřeby.

VLASTNOSTI
Způsob napájení
3ks 3.6V batrií
Typ baterie
lithium, LS14500
Životnost baterie
až 4 roky
RF technologie
S2View®
Způsob vysílání
obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání
šifrovací algoritmus AES 128
Anténa
Integrovaná
Detekce manipulace
tamper zeď a kryt
Typ kamerového senzoru
CMOS černo /bílý
Rozlišení
320 x 240 pixels
Citlivost kamery
0.2 lux
Objektiv
širokoúhly
Záznam při narušení
10 s MPEG 1 video Klip (5 obrázků/s)
Noční přísvit
2 infrared LED
Sepnutí nočního přísvitu
automaticky
Dosvit
cca 10 m
Technologie detekce pohybu
pasivní infra s DSP
Typ pohybového detektoru
duální
Typ snímače
Fresnelova čočka
Detekční úhel
90°
Dosah
12 m
Provozní teplota
-10° /+40° C
Maximální relativní vlhkost
75%, nekondenzovaná
Cerifikace
CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / INCERT /
IDA NCP (DCV200) / / A-Tick (DCV701)
v certifikaci dle
FCC (DCV601)/

VLASTNOSTI
Způsob napájení
3 ks 3.6V batrií
Typ baterie
lithium, LS14500
Životnost baterie
až 4 roky
RF technologie
S2View®
Způsob vysílání
obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání
šifrovací algoritmus AES 128
Anténa
integrovaná
Detekce manipulace
tamper krytu
Typ kamerového senzoru
CMOS černo /bílý
Rozlišení
320 x 240 pixels
Citlivost kamery
0.2 lux
Objektiv
širokoúhly
Záznam při narušení
10 s MPEG 1 video Klip (5 obrázků/s)
Noční přísvit
2 infrared LED
Sepnutí nočního přísvitu
automaticky
Dosvit
cca 5 m
Technologie detekce pohybu
pasivní infra s DSP
Typ pohybového detektoru
duální
Typ snímače
Fresnelova čočka
Detekční úhel
90°
Dosah
12 m
Provozní teplota
-30° /+60° C
Maximální relativní vlhkost
95%, nekondenzovaná
Cerifikace
CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / INCERT /
IDA NCP (DCV200) / / A-Tick (DCV701)
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Ovládání systému
Klávesnice
REF. XMA210 / XMB210

Dálkový ovladač
REF. RC200
> Dálkový ovladač umožňuje vzdálenou aktivaci a
deaktivaci zabezpečovacího systému Videofied.
Ke komunikaci s ústřednou spojení s využitím
plovoucího kód, který zajišťuje její bezpečnost.

> Klávesnice model XMA/XMB je bateriově napájená,
bezdrátová alfanumerická klávesnice pro programování
a ovládání zabezpečovacího systému Videofied.
Klávesnice, model XMB má integrovanou čtečku

VLASTNOSTI
Způsob napájení
3 ks 3.6V batriií
Typ baterie
lithium, LS14500
Životnost baterie
až 4 roky
RF technologie
S2View®
Způsob vysílání
obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání
šifrovací algoritmus AES 128
Anténa
integrovaná
Detekce manipulace
tamper zeď a kryt
Displej
LCD
Velikost displeje
2 řádky po 16 znacích
Podsvícení displeje
automaticky
Vestavěná zvuková signalizace
aktivace/deaktivace, poplach
Tlačítko nouze
1 ((lze vypnout))
Integrovaná čtečka
pouze XMB
Provozní teplota
-10° /+40°
Maximální vlhkost
75%, nekondenzovaná
v certifikaci dle
CE / EN50131 / EN300220 / IDA / NCP 		
(CMA200) /

Klávesnice
REF. CMA200
>Klávesnic model CMA je bateriově napájená,
bezdrátová alfanumerická klávesnice pro programování
a ovládání zabezpečovacího systému Videofied ®.

VLASTNOSTI
Způsob napájení
3 ks 3.6V batrií
Typ baterie
lithium, LS14500
Životnost baterie
až 4 roky
RF technologie
S2View®
Způsob vysílání
obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání
šifrovací algoritmus AES 128
Anténa
integrovaná
Detekce manipulace
tamper zeď a kryt
Displej
LCD
Velikost displeje
2 řádky po 16 znacích
Podsvícení displeje
Automaticky
Vestavěná zvuková signalizace
aktivace/deaktivace, poplach
Tlačítko nouze
1 ((lze vypnout))
Provozní teplota
-10° /+40°
Maximální vlhkost
75%, nekodenzovaná
Certifikace
CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
INCERT / IDA /
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Probíhající komunikace s ústřednou je signalizována
pomocí zvukových znamení (pípnutí) a to při aktivaci/
deaktivaci systému a plynutí času odchodu/příchodu.
Ovladač dále plní funkci nouzového tlačítka.

Venkovní proxi čtečka
REF. BR250

REF. RC200
>Venkovní proxi čtečka je bezdrátové zařízení
s vlastním napájením, které je možno instalovat
na libovolná místa. Aktivace nebo deaktivace
systému je pro uživatele velmi jednoduchá.
Provádí se přiložením jeho bezdotykové karty
nebo tagu ke čtečce.

VLASTNOSTI
Způsob napájení
3 ks 3.6V batriíe
Typ baterie
lithium, LS14500
Životnost baterie
až 4 roky
RF technologie
S2View®
Způsob vysílání
obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání
šifrovací algoritmus AES 128
Anténa
integrovaná
Detekce manipulace
tamper zeď a kryt
Indikace stavu
automatická/ 2 LED
Vestavěná zvuková signalizace
pípá při aktivaci/deaktivaci
Provozní telota
-25°C / +60°C (-13°F /+140°F)
Maximální vlhkost
75%,nekondenzovaná
v certifikaci dle
CE / EN50131-Grade2 / EN 300220 / IDA /
NCP (BR250) FCC (BR651) / A-Tick (BR751)

Proxi tag
REF. VT100
> Videofied ® proxi tag je malé, odolné a
jednoduché zařízení. Může být součástí klíčenky
a umožňuje pouhým přiložením aktivovat/
deaktivovat zabezpečovací systém.
Nemá napájení a vzhledem k robustní konstrukci
je jeho životnost v řádu let.
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Sirény
Vnitřní
REF. SE200

VLASTNOSTI
Způsob napájení
Typ baterie
Životnost baterie
RF technologie
Způsob vysílání
Vysílací frekvence
Zabezpečení vysílání
Anténa
Detekce manipulace
Výstupní úroveň

4 ks 1,5V batrie
alkalické LR20, velikost D
až 4 roky
S2View®
obousměrný RF v rozpros. spektru
868/915/920 MHz
šifrovací algoritmus AES 128
integrovaná
tamper zeď a kryt
110 dB/ 1 m

Doba signalizace
max. 3 min.
do 15 min. v závislosti na požadavcích místní legislativy))
Vestavěná zvuková signalizace
signalizuje pípnutím
aktivaci/deaktivaci a poplach
Operating temperature
-10° /+40° C
Maximální provozní vlhkost
75%, nekondenzovaná
Certifikace
CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
INCERT / IDA / NCP (SE200) /
FCC (SE601) / A-Tick (SE701)
v certifikaci dle
NF A2P

> Vnitří siréna Videofied ® slouží k zastrašení při narušení a to pomocí hluku o intenzitě 110 dB. Zcela bezdrátová siréna může být
instalována na libovolném místě. K systému je jich možno připojit několik.

Vnější
REF. SE250

VLASTNOSTI
Způsob napájení
4 ksi1,5V baterie
Typ baterie
alkalické LR20, velikost D
Životnost baterie
až 4 roky
RF technologie
S2View®Způsob
Způsobvysílání
obousměrný RF v rozpros. spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání
šifrovací algoritmus AES 128
Anténa
integrovaná
Detekce manipulace
tamper zeď a kryt
Výstupní úroveň
110 dB/ 1 m
Doba signalizace
max. 3 min.

do 15 min. v závislosti na požadavcích místní legislativy))
Optická signalizace
záblesková trubice
Délka optické signalizace max. 3 min. do 15 min. v závislosti na požadavcích místní legislativy))
Frekvence záblesků
4/sec
Provozní teplota
-25°C / +60°C
Maximální vlhkost
75%, nekondenzovaná
Certifikace
CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
INCERT/IDA/NCP (SE250) UL /
FCC (SE651) / A-Tick (SE751)

> Vnější siréna s optickou signalizací slouží k odstrašení narušitele, a to pomocí hluku o intenzitě 110 dB a záblesků, které umožňují v noci
jednodušší a rychlejší identifikaci místa narušení. Zcela bezdrátová siréna může být instalována na libovolném místě. K systému je jich
možno připojit několik.

Čidla
VLASTNOSTI

PIR model ITR
REF. ITR110/ITRA110

Způsob napájení
1 ks 3.6V baterie
Typ baterie
lithium, LS14500
Životnost baterie
4 yroky
RF Technologyie
S2View®
Způsob vysílání
obousměrný RF v rozpros. spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání
šifrovací algoritmus AES 128
Detekce manipulace
tamper zeď a kryt
Technologie detekce pohybu
pasivní infra DSP

Typ pohybového detektoru
duální
Dosah
12 m
Detekční úhel
90°
OProvozní teplota
-10° /+40° C
Maximální vlhkost
75%, nekondenzovaná
Certifikace
CE / EN50131-Grade2 / EN300220 (ITR110)
v certifikaci dle
FCC (ITR601)

> Vnitřní pohybové čidlo Videofied ® je pasivní, bezdrátový, bateriově napájený bezpečnostní prvek, vhodný pro zajištění jak obytných, tak
komerčních prostor. Vnitřní pohybové čidlo existuje také v provedení umožňujícím ingnorovat pohyb domácích zvířat.

Univerzální
dveřní kontakt

> Univerzální dveřní a okenní kontakt je zcela bezdrátový a může být použit kdekoliv k
zajištění dveří, okenních a jiných stavebních otvorů. Dodává se jako NO a NC terminál
a může být využit s dalšími snimači.

REF. CT201/CT211

Detektor
kouře
REF. SD200

VLASTNOSTI
Způsob napájení
1ks 3.0 V baterie
Typ baterie
Lithium, OV CR 123
Životnost baterie
4 roky
RF Technologyie
S2View®
Způsob vysílání
obousměrný RF v rozpros. spektru
Vysílací frekvence
868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílán šifrovací
algoritmus AES 128
Anténa
Integrovaná
Detekce manipulace
tamper zeď a kryt
Provozní teplota
-10° /+40° C

Mechanická odolnost
IK07
Krytí
IP30
Maximální relativní vlhkost75%, nekondenzovaná
v certifikaci dle
CE / EN 14604 / EN300220 (SD200) /
UL268 (SD601)

>Detektor kouře Videofied ® zajišťuje dobrou ochranu s využitím pokročilé optické detekční technologie.
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Příslušenství
Reproduktor/mikrofon
REF. TP200
> Určen je k nastavování a provozování zabezpečovacího systému Videofied. Celkem lze
připojit k systému dva.

Montážní set
REF. MB100
>Montážní set je určen k instalaci MotionViewer DCV250.

GPRS externí anténa
REF. XANTGPRS-KIT
> Externí GPRS umožňuje zajištění spojení ústředen XT/XV z odlehlých lokalit s nízkou úrovní signálu.

RF externí anténa
REF. XANTKIT-EU
> Externí RF anténa se užívá ke zvýšení dosahu ústřenden XV-iP/XV na jednotlivé prvky zabezpečovacího systému u rozlehlých
instalací. Vhodná je také k zajištění konektivity mezi ústřednou a prvky zabezpečovacího systému v případě obtížných instalačních
podmínek (např. železobetonové konstrukce, kovové podlahy a pod.). Konstruovaná je jako pasivní (nevyžaduje napájení).

USB programovací kabel
REF. XCABL-USB
> USB programovací kabel s donglem je určen k propojení PC s novou řadou ústředen Videofied (XL, XT, XV, etc...). Spojuje se přes standardní
USB konektor, přes který je zajištěno i napájení. Programování potom probíhá přes systémový software Frontel.

Napájecí set
REF. KIT-XLPS-100/KIT XTVPS-100
> V závislosti na používaném typu ústředny jsou k dispozici následující napájecí sety - XLP2-100 napájecí set 7,2 V DC pro
ústředny XL nebo XTVPS-100 napájecí set 9 V DC pro ústředny XV-ip/XV a XT-iP/XT
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Software
Frontel
> Frontel je softwarový balík zahrnující celou řadu funkcí jako vzdálené programování a správu EZS. Videofied system Frontel musí
při monitoringu spolupracovat se softwarem daného monitorovacího centra s nímž je integrován. Přehled integrovaných monitorovacích
software je k dispozici na vyžádání. V České republice je zatím integrován do KRONOS a SIMS II.

Videofied APP
> S touto aplikací můžete aktivovat/ deaktivovat váš zabezpečovací systém a spravovat řadu dalších funkcí.
Aplikace je dostupná na App Store, Android Market a Marketplace

App Store

Android Market

Marketplace

Videofied App pro uživatele
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