RISCO Group's
productgamma betreffende Inbraakbeveiliging
AGM

TM

Geavanceerde GSM/GPRS module

ProSYS

TM

Geïntegreerde beveiligingssystemen
P ro SYS ™ i s e e n ze e r g eava n ce e rd
beveiligingssysteem, ontwikkeld door RISCO
Group in reactie op de veranderende behoeften van installateurs wereldwijd.
Het integreert indringeralarm, toegangscontrole, draadloze 868/433 MHz
hybrid uitbreiding en automatisatie. ProSYS is ontworpen voor het gebruik
in een zeer brede markt van institutionele, industriële, commerciële en
residentiële toepassingen. Met de alomvattende eigenschappen, biedt ProSYS
ongeëvenaarde flexibiliteit en zeer grote uitbreidingsmogelijkheden. ProSYS
accessoires zijn onder meer: een interactieve spraakmodule, geïntegreerde
toegangscontrole en TCP/IP communicatie voor het koppelen van locale
netwerken en netwerken op afstand. De unieke afstandsbediening en diagnose
hulpprogramma’s van ProSYS maken een nieuw niveau van diensten op
afstand mogelijk en maken het installateurs en monitoring stations mogelijk
hun klanten beter te helpen door het aangeven van problemen voordat de
locatie bezocht wordt. Met 3 modellen, die 8 – 128 zones ondersteunen, is
ProSYS de ideale keuze van elke professionele beveiligingsinstallatie. ProSYS
verzekert installateurs over de gehele wereld continue zakelijke mogelijkheden.

ACM

De AGM van de RISCO Group biedt primaire of backup
cellulaire communicatie voor de rapportering van
maximaal 3 centrale stations. De rapportering wordt
via het GSM spraak kanaal, of met versleuteling via
de GPRS of SMS kanalen uitgevoerd, in samenspraak met de IP/GSM
ontvanger in het centrale station. Afstands Upload/Download
programmering over GSM van de ProSYS of WisDom beveiligingssystemen
van de RISCO Group, wordt met het GSM gegevenskanaal met hogere
snelheden bereikt dan met U/D over PSTN.
De AGM universele versie kan op elk besturingspaneel worden aangesloten
en ondersteund; het rapporteren van het centrale station van alle paneel
protocollen geschied via het GSM spraakkanaal. Een unieke eigenschap
is de mogelijkheid van de AGM om een Contact ID van elk besturingspaneel
PSTN dialer te ontvangen, en deze op zijn beurt te versleutelen en te
verzenden via SMS of GPRS.

ProSound

TM

Professionele externe sirene
De externe sirene van RISCO Group combineert hoge
prestatie en betrouwbaarheid met een exclusief ontwerp,
waardoor het de perfecte afronding voor uw inbrekers
en brandalarm installatie is. ProSound™ kan met elk besturingspaneel
verbonden worden; het kan ook op de bus van Rokonet’s ProSYS
geïntegreerd beveiligingssysteem worden geïnstalleerd. Na installatie
met ProSYS, kan ProSound op afstand worden bestuurd en
gediagnosticeerd met het toetsenbord of met de up/download software.
ProSound bevat een Surface Light Technologie (SLT™) stroboscoop,
welke in vergelijking met de meeste stroboscopen een extreem lange
levensduur en laag stroomverbruik heeft. Het bezit ook een unieke antischuim, anti-boor en anti-toegang beveiliging (patent aangevraagd).

TM

Geavanceerde communicatie module
De ACM™ is de meest geavanceerde communicatie module
van de RISCO Group, die snelle IP verbindingen voor ProSYS
beveiligingssystemen mogelijk maakt. De ACM biedt veilige en efficiënte
monitoring en toegang tot beveiligingssystemen, die zich op meerdere
locaties bevinden. De ACM bezit een open-architectuur ontwerp en maakt
een eenvoudige integratie met andere systemen mogelijk. De ACM ondersteunt
ook simultane toegang tot het ProSYS systeem vanaf meerdere PCs, waarbij
de alarmering vanaf het paneel in de regelkamer gelijktijdig wordt
gerapporteerd. Bij het verbinden van ProSYS met ACM aan het IP netwerk
en het gebruik hiervan voor beveiligingscommunicatie tussen de panelen
en de regelkamer, worden enorme kosten bespaard, door het uitsluiten van
de dagelijks terugkomende, en vaak interlokale telefoonverbindingen die
met alarmerings communicatie geassocieerd worden.
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WisDom

TM

Draadloos beveiligingssysteem
RISCO Group’s WisDom draadloos beveiligingssysteem is
de ideale oplossing voor eenvoudige, snelle en
betrouwbare installaties. WisDom is het meest toonaangevende, momenteel
beschikbare, draadloze stand-alone systeem met een unieke programmering
logica – volledig menu-gestuurd. WisDom geeft installateurs uitgebreide
zakelijke uitdagingen en jarenlange probleemloze dienstverlening, en biedt
huiseigenaren een volledige beveiliging. WisDom is beschikbaar in 868MHz,
met of zonder geïntegreerde spraakmogelijkheden.

Draadloze

Accessoires
Alle draadloze accessoires van RISCO Group kunnen op ProSYS en WisDom
producten worden aangesloten en bevatten: universele en magnetische
contact transmitters, draadloze PIR en PET immuun detectoren, water, schok- en rookdetectoren, keyfobs met 2 en 4 knoppen, paniekknoppen
in hangers, draadloze GSM/GPRS module (AGM) en draadloze
interne/externe sounders.
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Detectoren

Detectoren

WatchOUT

TM

iWISE

Betrouwbare detectie buitenshuis
Een nieuwe lijn van uiterst ontwikkelde detectoren voor gebruik
buitenshuis overwint de problemen die met de buitenomgeving
geassocieerd worden – De selectieve event herkenning van WatchOUT
maakt gebruik van 2 PIR kanalen en 2 MW kanalen voor het maken van
een betrouwbaar onderscheid tussen valse alarmeringen en werkelijke
indringers. Bewegend groen wordt genegeerd, alsmede huisdieren en
dieren die kleiner zijn dan 70 cm. De installatie flexibiliteit van WatchOUT
verzekert een exacte dekking door de variabele installatiehoogte van
de detector – van 1 m. tot 2,7 m. – en door het wijde bereik van beschikbare
zwenkers: muurzwenker, hekzwenker, leidingsteun en mastadapter steun.
4 actieve IR kanalen bieden Anti-mask en “vuile lens” alarmeringen.
Wanneer WatchOUT samen met ProSYS is geïnstalleerd, kan het op
afstand met het toetsenbord of met de Up/Download programmatuur
worden beheerd en gediagnosticeerd. Dual Technologie of PIR modellen
zijn beschikbaar, alsmede optioneel geïntegreerde camera’s.

Line
Green

Dual technologie beweging detectors met
Anti-Cloak™ technologie
De iWISE DT detectoren met Anti-Cloak™ technologie
bieden een optimale prestatie in elke omgeving; deze detectoren bieden
voortdurende beveiliging tegen pogingen tot cloaking zonder het
veroorzaken van valse alarmeringen. EN-50131-1 klasse 3 modellen zijn
beschikbaar.
De iWISE GreenLine DT AM is een nieuw model, dat gemaakt is ter
vermijding van microgolf straling. Het voldoet aan de nieuwe
milieuwetten en maakt het uitschakelen van het MW kanaal als het
apparaat is uitgezet, mogelijk. Extra eigenschappen van dit model
en van de iWISE QUAD AM zijn: Actieve IR voor anti-mask,
ingebouwde EOL weerstanden en remote LED.
De iWISE serie bevat: iWISE DT Type 3 met ACT™ en Green Line,
iWISE DT met ACT™ en Green Line (Type 2), iWISE QUAD AM Type
3 iWISE Huisdier Immuun / Huisdier Immuun.

Detectoren

Detectoren

ViTRON

®

Industriële LuNAR

TM

Detectoren voor hoge plafonds, montage tot op
maximaal 8,6 meter hoogte

Akoestische glasbreuk detectoren
ViTRON akoestische glasbreuk detectoren verdelen de
akoestiek van de beveiligde gebieden in twee afzonderlijke
kanalen, “buigen” en “breken”. Deze eenvoudig te installeren eenheden
detecteren het breken van glas van alle standaard typen en diktes en
negeren niet omkaderd glas en andere mogelijke bronnen van vals alarm.
ViTRON is beschikbaar voor montage op muren en plafonds en ViTRON
Plus voor montage in muren en plafonds. De unieke ViTRON tester
plaatst de detector remote in de test modus en simuleert het breken
van glas.

Detectoren

ShockTec

TM

TM

De industriële LuNAR Dual technologie plafond detector neemt
intelligentie naar nieuwe hoogten: met de intelligente digitale signaal
verwerking en ACT™ is het de hoogst beschikbare plafond detector
die beschikbaar is: het kan tot op 8,6 meter worden gemonteerd. Een
van de unieke eigenschappen is de mogelijkheid deze volledig remote
te beheren en diagnosticeren door de ProSYS upload/download software
van Rokonet, met het toetsenbord, of met een tweerichting infrarode
afstandsbediening. Hierdoor is het niet meer nodig ladders te beklimmen
voor het afstellen van de detector tijdens het geheel doorlopen van
de test. De detector biedt betere dekking, vergeleken met industriële,
aan de muur gemonteerde detectors en is de optimale oplossing voor
industriële installaties, zoals opslagplaatsen met hoge plafonds.

Digitale schok detectoren

Detectoren

De ShockTec digitale schok detectoren bieden betrouwbare
24-uurs beveiliging van de perimeter. Een alarm gaat af als
de indringer zich nog steeds buiten bevindt – als een poging wordt
ondernomen om geweld uit te oefenen, door een beveiligd venster, deur,
muur of dak te breken, boren of zagen. Dit verzekert minimale schade
aan het onroerend goed en zijn inhoud, en maximale persoonlijke
beveiliging. ShockTec Plus bevat een magnetisch contact, dat het openen
van vensters en deuren dubbel beveiligt. De detector kan verticaal of
horizontaal worden gemonteerd, waarbij het magnetisch contact zich
aan beide zijden van de detector bevindt.

LuNAR DT/PR

TM

Aan het plafond gemonteerde detectoren
met een waarneming van 360°
LuNAR DT en PR plafond detectoren voor een installatie tot maximaal
4 meter hoog, hebben een slank attractief ontwerp, dat in het interieur
past. LuNAR detectors bezitten een speciale 110° groothoeks sferische
Fresnel lens, die een volledig 360° beeld biedt.

ZoDIAC

TM

Volledige serie beweging detectoren

7LF2104A4

De ZoDIAC serie biedt een superieure vangprestatie met een
uitstekende immuniteit voor valse alarmen. Gecombineerd
met een stijlvol ontwerp en een aantrekkelijke prijs, zijn de
ZoDIAC de keuze voor al uw residentiële en commerciële installaties.
De ZoDIAC serie bevat: Digital ZoDIAC™ IRP, Digital ZoDIAC™ QUAD,
Digital ZoDIAC™ Huisdier Immun, ZoDIAC™ DT, ZoDIAC™ DT PET,
ZoDIAC™ PRO en ZoDIAC™ QUAD en ZoDIAC™ PET.
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