
Vonkajší zabezpečoVací systém Videofied, 100% bezdrôtoVý!

www.videofied.com

VIDEOFIED BEZDRÔTOVÝ
SYSTÉM S VIDEO VERIFIKÁCIOU, 

IDEÁLNY PRE
VONKAJŠIE A OPUSTENÉ

AREÁLY

Videofied ponúka novú generáciu 
zabezpečovacích systémov, ktoré umožňujú 
odhaliť zlodeja a znížiť náklady na zbytočné 
výjazdy.

V okamihu detekcie narušenia objektu, natočí 
kamera detektora 10-sekundové farebné video, 
ktoré je ihneď odoslané do monitorovacieho 
centra.

dispečer monitorovacieho centra si môže video 
z detektora v reálnom čase prehrať a v prípade 
preukázaného napadnutia, môže k objektu poslať 
zásahovú skupinu.

• Najpokročilejší zabezpečovací 
systém s video verifikáciou

• Obojsmerný rádiový prenos na 
európskej prevádzkovej frekvencii 
868 MHz

• Prenos poplachu cez GSM/GPRS

• Životnosť batérií až 4 roky 
(nevyžaduje napájanie zo siete)

bezdrôtoVý 
zabezpečoVací systém 
s Video VerifikáciouVýhody systému Videofied

 Produkty Videofied s video verifikáciou 
umožňujú profesionálnej bezpečnostnej službe 
okamžite konať  

 Vonkajšie a opustené areály 

Produkty Videofied sú špeciálne navrhnuté pre 
zabezpečenie vonkajších plôch (pozemkov, 
stavenísk, základňových staníc a rozvodní ...) 
aj v miestach bez prívodu elektrickej energie

 Priemyselné zóny

Systém je špeciálne navrhnutý pre ochranu 
spoločností a firiem. Produkty Videofied 
ponúkajú kompletný zabezpečovací systém, 
ktorý integruje audio a video verifikáciu

Batériový
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dostupné a jednoducho použiteľné 
produkty pre Vonkajšiu ochranu
nevyžadujú napájanie zo siete, 100% batériové!

pri staveniskách, lešeniach, neobývaných priestoroch, 
základňových staníc, rozvodní a priemyselných areálov nie 
je väčšinou možné zaistiť nepretržitú fyzickú ochranu. Video 
verifikácia preto hrá významnú rolu v predchádzaní falošným 
poplachom. prenositeľnosť systému Videofied umožňuje jeho 
opakované použitie podľa potreby na rôznych miestach, v rôznych 
etapách projektu. po ukončení jedného projektu je možné Video-
fied produkty jednoducho a rýchlo nainštalovať v mieste nového 
projektu.      

  Ústredňa XTO

prevádzková teplota -30 °c/ +60 °c

hardwarové vstupy 3

hardwarové výstupy 2

komunikácia Gprs

Gprs & rádio anténa
zvyšujúca výkon

je súčasťou

max. počet bezdrôtových 
prvkov

25

napájanie

napájanie - 2 možnosti:
- sieťový zdroj 9 až 12 Vdc
     + 4 alkalické batérie Lr20 ako záloha
- 4 x lítiové batérie Lsh20

príkLady použitia:
• Stavenisko

• Lešenie

• Neobývané budovy/priestory

• Oplotené areály

• Základňové stanice a rozvodne 

• Odľahlé areály, bane, štrkoviská

• Poľnohospodárstvo

• Solárne panely

• Krádeže medi

• Petrochemický priemysel

• Strechy kostolov

• Vylepšenia existujúcej ochrany

Produktový rad Pre vonkajšiu ochranu
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