Picture Perfect
Wireless Security

Picture Perfect Wireless Security

Agility™ 3 van RISCO Group combineert ultramoderne videoverificatie met Smartphone
applicaties. Bovendien is het de draadloze oplossing bij uitstek met geavanceerde draadloze
beveiliging en veiligheidsfuncties.
Het is nu voor meldkamers mogelijk om een vals alarm te identificeren en een indringing
onmiddellijk te bevestigen aan de hand van een visuele verificatie. Bijgevolg zorgt deze verificatie
voor een betere opvolging met als resultaat een verhoogde efficiëntie van de alarmafhandeling.
Voor personen die zelf hun eigendom willen bewaken is de Smartphone applicatie de perfecte
oplossing. Op elk ogenblik kan men zijn eigendom controleren en het alarm bedienen.
De Agility™ 3 met videoverificatie is de ideale draadloze oplossing voor residentiële en kleine
commerciële installaties. De uitgebreide eigenschappen voor beheer op afstand en geavanceerde
communicatiemogelijkheden, zorgen voor een eenvoudige installatie met een breed assortiment
aan randapparatuur.

Wireless Security … Appgraded

Draadloze eyeWave™ PIR Cam
• Draadloze PIR-detector met ingebouwde camera
• Bereik van 12m groothoek
• VGA/QVGA-resolutie met een gezichtsveld van 85°
• Discrete IR-flash neemt foto’s tot 10m in volledige
duisternis
• Batterijspaarstand als het alarm uitgeschakeld is

Beveiliging
• Volledig gamma aan draadloze binnen-, buiten- en
perimetrische detectoren
• Draadloze binnen- en buitensirenes

Buitenshuis & Perimeter
Draadloze WatchOUT™
• Betrouwbare buitendetectie met 2 PIR-kanalen, IP65
• Beschikbaar in zowel 1- als 2-Weg versie
Draadloze IR-Barrières
• Betrouwbare perimetrische detectie
• Immuun tegen direct zonlicht
• Beschikbaar in zowel 1- als 2-Weg versie

Veiligheidsvoorzieningen
• Rook-, gas-, koolstofmonoxide- en waterlekmelders

Ouderenzorg
• Trendy en waterbestendige paniekzender met
polsband
• Alarmeert wanneer een zorgbehoevende gedurende
een bepaalde tijd immobiel is

Domotica
• 2-Weg draadloze module met in/uitgangen
• 4 bedrade zones en 4 uitgangen & X10 output

2-Weg Draadloos LCD-Keypad
• Ingebouwde proximitylezer om in/uit te schakelen
• Dynamisch menu dat enkel relevante opties toont
volgens de installatie en configuratie

NIEUW 2-Weg Draadloos Slimline LED-Keypad
• Volledige gebruikersbediening
• Deurbelfunctie
• Beschikbaar in buitenversie
• Beschikbaar met proximitylezer

2-Weg Afstandsbediening
• Meerkleurige LED om de status van het systeem weer
te geven
• PIN code voor verhoogde veiligheid

NIEUW Agility™ 3 Centrale – Nieuwe Eigenschappen
• Dual-Core Draadloos met 2 aparte antennes: één voor alarm-,
besturing- en diagnosesignalen en één voor beeldtransmissie
• SIA-IP ondersteuning voor een verbeterde communicatie
met meldkamers
• Digitale spraakmodule voor een verbeterde spraakkwaliteit
• Meertalige ondersteuning voor gesproken boodschappen
en teksten op het keypad

Videoverificatie
RISCO Group’s draadloze oplossing voor videoverificatie
verifieert alarmen aan de hand van een reeks
beeldopnames om zo het aantal valse alarmen te
verlagen. Zodra het systeem wordt ingeschakeld,
activeert de camera automatisch bij een alarmdetectie
en neemt een aantal foto's. Vervolgens worden deze
beelden verstuurd en ontvangen door een gebruiker
via de RISCO Smartphone- en Website applicaties. De
gebruiker kan ook op eigen verzoek beelden registreren
om zich onmiddellijk van een situatie te vergewissen.

Smartphone App
GSM/GPRS

RISCO Cloud Server

IP

PSTN

De iRISCO Smartphone applicatie is nu beschikbaar
voor gebruikers om het Agility™ 3 systeem eenvoudig
te bedienen. Met deze revolutionaire applicatie
kunnen gebruikers het systeem in/uitschakelen, op
basis van PIR Cam-beelden alarmen controleren,
beelden registreren, domotica-apparatuur aan/
uitzetten, detectoren overbruggen, de status
en historiek van het systeem bekijken en veel
meer. Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android.

Web Applicatie
Meldkamer

Update en Configuratie op Afstand
Dankzij de Configuratie Software van RISCO besparen
installateurs tijd en geld. Deze software verzekert een
eenvoudige installatie, maakt de configuratie op afstand
mogelijk, laat automatische diagnose van het systeem toe
en kan ook gebruikt worden voor een update op afstand van
de Agility centrale.

RISCO Group’s interactieve Web applicatie maakt het
nu mogelijk voor gebruikers om hun Agility™ 3 te
controleren, bedienen en configureren van eender waar.
Bovendien kan een gebruiker via de Web applicatie ook
parameters van de RISCO PIR Cam configureren om zo
het aantal beeldopnames, de beeldresolutie en meer
te bepalen. De applicatie wordt aangedreven door de
RISCO Cloud server.

Agility™ 3 biedt een compleet gamma aan veiligheid, beveiliging en domotica accessoires. Deze
kunnen zowel 1- als 2-Weg draadloos op eenzelfde installatie worden gecombineerd.
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Agility™ 3 Specificaties
Draadloze Zones (1- of 2-Weg)

32

Partities

3

Draadloze Sirenes (2-Weg)

3 (binnen en buiten)

Bedrade Zones

4 (dmv I/O module)

Bedrade Uitgangen

4 (dmv I/O module): 2 relais 3A en 2 x 500 m A

Draadloze PIR Cams

8

Keypads (2-Weg)

3 (Lcd- of Slimline-Keypad) Nieuw

Afstandsbedieningen (1 of 2-Weg)

8 (4- of 8-toetsenversie)

X-10

Ondersteuning via Domotica module

Gebruikerscodes

32

Gebeurtenissen Logboek

250

Meldkamers

3

'Volg-Mij'-bestemmingen

16

Communicatie

PSTN, IP en GSM/GPRS in elke combinatie

Formaat van de rapportering

Contact ID, SIA level 2 en 3 (ondersteunt tekst, enkel via
spraakkanalen), IP/GSM-Ontvanger, SIA-IP (met encryptie)

Programmeringsmethodes voor de
Installateur

Lokaal mbv RS23 via Configuratie Software
Lokaal mbv 2-Weg LCD-Keypad
Op afstand mbv Configuratie Software (GPRS, IP, PSTN)
Nieuw - Luistermodus voor GPRS-programmering

Firmware Update

Lokaal of op afstand via IP of GPRS

Automatische Tijdschema’s

8 (in/uitschakelen of bedienen van uitgangen)

Gebruikersfuncties

• Nieuw - Smartphone applicatie en Web applicatie voor
visuele alarmverificatie, in/uitschakelen,
bediening en controle van het systeem
• E-mail : Berichtgeving van gebeurtenissen en beelden
• SMS: Berichtgeving van gebeurtenissen en bediening op
afstand
• Audio: Spraakboodschappen van gebeurtenissen,
interactief spraakmenu, bidirectionele audio voor

Afmetingen (L x B x H)

268,5 x 219,5 x 64 mm

Keuringen

EN50131 Graad 2, Klasse II; EN50136; INCERT; SBSC
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