VIDEOFIED,
DRAADLOOS EN
DOELTREFFEND NAAR
BUITEN- EN
GEISOLEERDE TERREINEN

VIDEOFIED®, 100% DRAADLOOS, 100% DOELTREFFEND!
In de afgelopen 10 jaar hebben de alarmsystemen van Videofied de
beveiligingsmarkt sterk veranderd. De nieuwste generatie producten
voorkomt twijfels door middel van videobeelden in kleur.
In geval van een inbraak nemen de geïntegreerde camera’s in de Motion Viewers
een videoclip van 10 seconden op. De videobeelden worden direct doorgestuurd
naar uw meldkamer.
In geval van een inbraak of daadwerkelijk gevaar, kan de Politie dus direct ingrijpen.

UW
VOORDELEN

DRAADLOZE
VIDEOBEVEILIGING

EXT Assortiment

Buiten

Geïsoleerde Terreinen

Het EXT assortiment
voorkomt twijfels en
biedt de beveiligingsmedewerker direct
zekerheid.

Het EXT assortiment
is speciaal ontworpen
om buitenterreinen
(bouwplaatsen, GSM
zendmasten, etc.) te
beveiligen.

Het EXT assortiment
is speciaal ontworpen
om bedrijven en
winkels te beveiligen.
Met behulp van audio
en videoverificatie
worden alle twijfels
weggenomen.

• Het enige draadloos alarmsysteem dat zekerheid biedt door middel van
videobeelden
• Bi-directioneel radio gamma binnen de Europese frequentieband 868 Mhz
• Overdracht via het GSM/GPRS netwerk
• Levensduur batterijen: 4 jaar

www.videofied.com

PRODUCTEN ONTWORPEN VOOR
BUITENTERREINEN VOOR 100%
BEVEILIGINGSGARANTIE!
100% draadloos – voeding overbodig!
De buiten- of geïsoleerde terreinen zijn meestal
onvoldoende beveiligd en worden vaak vernield en/of
geplunderd. Videofied biedt hiervoor dé oplossing met een
compleet gamma aan draadloze producten welke ingezet
kunnen worden onder de meest exteme omstandigheden
(hitte,kou,buien).
Voorkom loos alarm en kies voor een mobiel en
toegankelijk systeem dat overal te installeren is.

EXT ASSORTIMENT
VOORBEELDEN VAN

• Concessies

TOEPASSINGEN:

• Elektriciteitskasten

• Bouwplaatsen

• GSM zendmasten

• Steigers

• Als aanvulling op een
bewakingsservice
• Mijnen en groeven

• Stortplaasten of
milieuperrons

• Zonnepaneelvelden

• Parkeerplaatsen

• Leegstaande panden

XTO-IP 2.0 PANEL
Operationele temperatuur

-25° / +70°C

GPRS-communicatie
Installatie

Set met draai arm geïntegreerd

GPRS & Radio antennes

Geïntegreerd

Randapparatuur

25

Protection rating

IP65/IK06

Voeding

EMEA SALES
23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

4 lithium batterijen

North American Headquarters
1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : insidesales@rsivideotech.com

www.videofied.com
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• Metalen, koper

9FCNT0178

• Leegstaand of
braakliggend terrein

