VIDEOFIED,
ALARM SİSTEMLERİ
İŞYERİ VE
DIŞ ORTAM GÜVENLİĞİ

VIDEOFIED®, İLE UZUN SÜRELİ KABLOSUZ ETKİN GÜVENLİK

Videofied alarm panelleri, elektronik güvenliği sistemleri pazarında 10 yıldır
yeni bir çığır açmakta. Yeni nesil ürünler, renkli video ile sahte alarmları ayırt
etme olanağı sağlamakta.
Yakalanma anında, Kameralı Hareket Detektörü devreye girip 10 saniyelik renkli bir
video kaydeder. Video anında Alarm İzleme Merkezine iletilir.
Tele-operatör videoyu anında inceleyip, durum analizi yapıp, en uygun kararı
vererek gerekli müdahaleyi sağlar.

VIDEOFIED’IN
AVANTAJLARI
XTO serisi
XTO serisi, video ile
alarma dayalı belirsizliği
yok ederek, elektronik
güvenlik pazarının
aktörlerine uygun ve
etkili bir müdahale
fırsatı veriyor.

KABLOSUZ
VİDEOLU GÜVENLİK

İşyerleri ve KOBİ’ler için

Dış Ortamlar

Özel olarak işyerleri ve
KOBİ’ler için üretilmiş
XTO alarm paneli, tam
bir donanıma sahip olup
sesli ve görsel kontrol ile
sahte alarmları ayırt eder.

XTO alarm paneli
dış ortamlar için özel
olarak tasarlanmış olup
kameralı detektörler
sayesinde ıssız yerlerin
güvenliğini sağlamaya
yardımcı olur. (Şantiye,
GSM kuleleri, su arıtma
istasyonları vs.)

• Video sayesinde sahte alarmları ayırt eden tek sistem
• Çift yönlü iletişim ile Avrupa 868 Mhz frekansı üzerinden çalışan
• GSM/GPRS ağı üzerinden veri iletişimi
• Tüm aygıtlarda 4 yıl pil ömrü

www.videofied.com

VIDEOFIED DIŞ ALANLARI KORUR
Dış veya tenha alanlar genelde pek az koruma altındadır
ve sıklıkla saldırıya/yağmalanmaya maruz kalmaktadır.
Videofied ürünleri, bu gibi durumlara karşı, en zor çevre
koşullarına (ısı, yağmur ve don) dayanıklı tamamen
kablosuz ürünler sunmaktadır. Sahte alarmları tamamen
ortadan kaldırın ve tercihinizi erişilebilir, portatif ve her yere
kurulabilen bir sistemden yana kullanın.

XTO SERISI
Uygulama örnekleri :

• Elektrik trafoları

• Şantiye

• GSM kuleleri

• İskele

• Bekçilik servislerini
tamamlayıcı

• Tenha / terkedilmiş
ortamlar

• Madenler

• Çöplük, Çöp
ayrıştırma merkezi

• Güneş panelleri
alanları

• Araç depoları

• Değerli metal, bakır
rezervleri

XTO-IP 2.0 PANEL
Çalışabilme Isısı

-25° / +70°C

GPRS İletişim
Montaj
Güçlendirilmiş Radyo ve GPRS anteni
Kablosuz zone
Koruma
Güç Kaynağı
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23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

Ayak Üzerine entegre
Entegre
25
IP65/IK06
4 LSH20 lithium pil

North American Headquarters
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• Oto galerileri

