VIDEOFIED,
100% TRÅDLÖST
UTOMHUSSKYDD
OCH TOMMA LOKALER

VIDEOFIED®, SKYDD UTOMHUS, 100% TRÅDLÖST!

Videofied larmsystem har revolutionerat marknaden för hemmalarm sedan 10
år. Vår nya generation produkter tillför videoverifikation i färg.
När en detektor känner av rörelse spelar kameran in ett klipp på 10 sekunder.
Videon skickas omedelbart till er kontrollcentral. En operatör på kontrollcentralen
analyserar videoklipp och vid misstänkt inbrott, vidtas nödvändig åtgärd.

VIDEOFIEDS
FÖRDELAR
EXT-serien
EXT-serien med
Videoverifikation
hjälper de som jobbar
inom säkerhet att tillstå
med en anpassad och
effektiv uppföljning.

TRÅDLÖS
VIDEOSÄKERHET

Företag och mindre
affärsrörelser
EXT centralerna är
speciellt utformade
för företag och mindre
affärsrörelser, med
videoverifikation samt
talkommunikation.

Utomhusbruk
XTO systemet är
speciellt utformat för
att skydda utomhus
(byggarbetsplater,
GSM torn…).

• Det enda trådlösa larmsystemet med videoverifikation i färg
• Produkter med två-vägsradio och europeiska frekvensen 868Mhz
• Överföring över GSM/GPRS nätet
• 4 års batteritid

www.videofied.com

VIDEOFIED SKYDDAR UTOMHUS
Ingen landström behövs, 100% trådlöst!
Eftersom byggen, tomma byggnader, kraftverk och andra
områden utomhus ofta är oskyddade är det extra viktigt
att ha videoverifikation för att få bort falsklarm, som är
kostsamma.
Videofieds mobilitet betyder att det kan flyttas runt
när projekt framskrider- än om detta betyder att det
installeras månader senare på en helt annan site!

EXT SERIEN
Exempel på
användningsområden:

• Ödsliga områden t.ex
gruvor

• Byggarbetsplats

och stenbrott

• Tomma lokaler och
byggnader

• Jordbruket

• Fordonsparkering

• Kopparstöld

• Inhängnat område
• Kraftverk

• Olja och
kemikaliehantering

• GPRS-torn

• Kyrkotak

PANEL XTO-IP 2.0
Arbetstemperatur

-25° / +70°C

GPRS kommunikation
Installation
GPRS- och Radioförstärkningsantenn
Antal enheter

Fästkit included
Included
25

Protection Index

IP65/IK06

Strömförsörjning

4 LSH20 Litiumbatterier

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

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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