GEEN schade dankzij VIDEOFIED®…detecteer VOOR de inbraak

OMVC,
BUITEN CAMERA
DETECTOR VOOR
WONING MARKT

Nieuw
DRAADLOZE VIDEO
BEVEILIGING

Detecteer VOOR
de inbraak!

• Uniek radio alarmsysteem dat
twijfels wegneemt dankzij kleuren
videobeelden

De MotionViewer buiten camera OMVC is een
draadloze buitencamera die werkt op batterijen.
De camera wordt via een bewegingsdetector
geactiveerd welke uitgerust is met een
gordijn lens. Met deze lens wordt het mogelijk
om de beveiliging af te stellen op de directe
omgeving van uw woning, waardoor ook een
beveiliging buiten de woning VOOR de inbraak
gegarandeerd wordt!

• Systeem ontworpen voor werking
in buitenomgeving – IP65
• Bi directionele radio binnen de
Europese frequentie band 868 Mhz
• Levensduur batterijen: 4 jaar

De OMVC is tevens uitgerust met 4 infrarode
led-lampen voor een optimale nachtvisie
evenals een zelfstandige beveiliging in geval van
weghalen of openen van de cameradetector.

VIDEOFIED, EEN 100% ONTMOEDIGEND SYSTEEM!
Wacht niet totdat inbrekers uw
voordeur forceren of uw ramen
ingooien: het Videofied systeem
beveiligt en ontmoedigt
VOOR de inbraak plaatsvindt!
In geval van inbraak via
een
binnenplaats,
een
terras of een tuin wordt de
aanwezigheid door de Videofied
buitencamera’s waargenomen,
de beelden opgenomen en uw
bewakingscentrale gewaarschuwd voor het gevaar en de juistheid van de inbraak.
De buiten sirenes en buiten flash-sirenes zijn eveneens ontmoedigende elementen van het alarmsysteem. Het verrassingseffect als
het alarm afgaat, ontmoedigt de indringer en alarmeert de buurt. De sterk knipperende flash van de sirene zorgt voor een visuele
waarneming van het alarm.
In geval van inbraak of daadwerkelijk gevaar, kan de politie daarom snel ingrijpen.

www.videofied.com
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Het buiten Videofied systeem alarmeert:
• De bewakingscentrale dankzij de ontvangst van live beelden van de
inbraak.
• De politie; zodra de videobeelden door de bewakingscentrale zijn
geverifieerd wordt de politie meteen ingeschakeld.
• De eigenaren van de beveiligde omgeving dankzij de ontvangst van
de videobeelden op de smart Phone.
• De buurt dankzij de buiten sirene en de knipperende flash.
Dit alles NOG VOOR de inbraak! Met de OMVC kunt u uw bezit
efficiënt beschermen en ontmoedigen VOOR de inbraak!
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EEN “GORDIJN” CAMERA VOOR EEN
EFFICIËNTE BEVEILIGING VAN DE
OMGEVING!

Een compleet productassortiment
Videofied biedt een brede keuze aan radio randapparatuur, toetsenborden voor bediening, technische- of intbraak detectoren. Allemaal radio.

BUITENCAMERA OMVC200

BUITENCAMERA
OMVC200
Gebruik
Video
Gebruikstemperatuur
Installatie
Lens

Buiten
Kleur
-30° / +60°C
Compatibel met draai arm set (ref. MBW110)
4 LS14500 batterijen
4 jaar levensduur

Gordijn

Zelfbescherming
Nacht visie

4 infrarood led lampen

Autonomie

4 jaar
4 lithium LS14500 batterijen

9FCNT0238

Voeding

Compatibel met draai arm
MBW110
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