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Rozwiązanie
Teraz z Weryfikacją Wizyjną „na żywo”

Teraz obsługado 50 linii!

Profesjonalny hybrydowy system alarmowy LightSYS™2 teraz oferuje znacznie więcej!
LightSYS™2 współpracuje z  VUpoint, rewolucyjnym rozwiązaniem weryfikacji wideo 
„na żywo”, platformie opartej na Chmurze i wykorzystującej kamery IP aby zapewnić 
strumieniowe przesyłanie wideo w odpowiedzi na wystąpienie alarmu lub na żądanie.

LightSYS™2 wraz z VUpoint oferuje bezkonkurencyjne i najnowocześniejsze rozwiązanie 
w zakresie bezpieczeństwa dla obiektów mieszkaniowych i komercyjnych, które 
charakteryzuje się elastycznością, niezawodnością i łatwością instalacji. 

 n Profesjonalne rozwiązanie z weryfikacją wizyjną „na żywo” które zwiększy Twój potencjał sprzedażowy
 n Intuicyjna aplikacja na smartfony umożliwia łatwą kontrolę i powiadomienie o alarmie „w drodze” z weryfikacją 
wizyjną „na żywo” 

 n Elastyczność komunikacji dzieki wykorzystaniu IP, GSM/GPRS, PSTN i komunikacji radiowej dalekiego zasięgu, wszystko 
to zainstalowane w jednej obudowie

 n Szeroki wybór akcesoriów przewodowych, dwukierunkowych bezprzewodowych i detektorów magistralowych
 n Idealne rozwiązanie dla projektów wieloobiektowych z platformą SynopSYS Security & Building Management™



Magistrala RISCO 
Czujki i sygnalizatory na magistrali RISCO pozwalają 
zaoszczędzić na okablowaniu, modułach rozszerzenia linii, 
instalacji i diagnostyce.
• Czujki zewnętrzne, przemysłowe, sejsmiczne, sufitowe 
oraz bariery podczerwieni 
• Czujniki magistralowe BWare i iWISE posiadają 
dodatkowe wejście linii do podłączenia czujki 
magnetycznej na drzwiach lub oknie, co pozwala 
zaoszczędzić na okablowaniu 
• Jednoliniowy moduł rozszerzenia pracujący na magistrali 
RISCO umożliwia podłączenie każdej czujki z przekaźnikiem  

Klawiatury
• Dyskretna klawiatura dotykowa z czytnikiem 
zbliżeniowym w kolorze czarnym lub białym
• Interaktywny moduł głosowy z menu głosowym do 
zdalnej obsługi z telefonu, zdalny nasłuch i rozmowa z 
obiektem

2-kierunkowe urządzenia bezprzewodowe
LightSYS™2 oferuje szeroki zakres jedno i dwukierunkowych 
bezprzewodowych czujek i akcesoriów
• Czujki zewnętrzne i wewnetrzne, odporne na ruch 
zwierząt, stłuczenia szkła, wstrząsowe, PIR z kamerą, 
kontaktrony do drzwi i okien, bariery podczerwieni 
• Czujki gazu, dymu, zalania, CO,  klawiatury i piloty

Moduły przewodowe
Duży wybór przewodowych modułów rozszerzenia, w tym 
moduł komunikacji głosowej, moduły wejść i wyjść oraz 
nadzorowane zasilacze. 

Weryfikacja wizyjna

Czujki przewodowe

Rozszerzenia 
bezprzewodowe

Klawiatury, breloki
zbliżeniowe i audio

Magistrala RISCO

Weryfikacja wizyjna „na żywo” 
LightSYS™2 z VUpoint oferuje przekaz sygnału wizyjnego 
w odpowiedzi na alarm lub na żądanie, zapewniając 
niezrównane bezpieczeństwo i kontrolę.

  Wybór kamer IP
VUpoint nie ogranicza liczby kamer IP które mogą zostać 
zainstalowane i skonfigurowane z systemem alarmowym, 
co potencjalnie umożliwia zwiększenie dochodu 
instalatorów. Kamery IP, dostępne zarówno w wersji 
wewnętrznej jak i zewnętrznej, zapewniają ekonomiczne 
rozwiązanie weryfikacji wideo dla domów i firm.



Stacja Monitorowania

Serwer Chmury RISCO

GSM/GPRS

IP/Internet

Sieć radiowa
dalekiego zasięgu

Telefonia PSTN

IP Receiver
• Pakiet oprogramowania dla stacji monitorowania który obsługuje 
centrale wyposażone w moduł IP lub GSM/GPRS
• Odbiera zaszyfrowane transmisje z central LightSYS™2 i konwertuje 
informacje o zdarzeniach do standardowych protokołów używanych 
przez urządzenia stacji  monitorowania

Komunikacja
LightSYS™ 2 oferuje  wiele kanałów komunikacji 
do niezawodnego raportowania zdarzeń, 
powiadamiania głosowego, komunikacji z 
Chmurą RISCO i obsługi za pomocą aplikacji 
smartfonowej oraz konfiguracji zdalnej i innych 
celów.
Wszystkie moduły komunikacji mogą być 
instalowane w obudowie centrali
• Moduł IP
• Moduł GSM/GPRS
• Nadajnik radiowy dalekiego zasięgu KP
• Moduł PSTN

Program konfiguracyjny
Program konfiguracyjny (CS) to zaawansowany 
program komputerowy który umożliwia 
firmom instalacyjnym programowanie i 
zarządzanie bazą danych zainstalowanych 
systemów alarmowych RISCO Group, a także 
wykonywanie automatycznych operacji na 
wybranych grupach central i wiele więcej. 
Dostępna jest komunikacja lokalna przy użyciu 
standardowego kabla USB lub zdalna poprzez 
GPRS, IP lub PSTN. Komunikacja poprzez 
Chmurę RISCO umożliwia bezproblemową 
inicjację sesji w kanale GPRS lub IP.

SynopSYS Integrated Security
& Building Management™

System LightSYS™2 wpółpracuje z platformą 
SynopSYS Integrated Security & Building 
Management ™  firmy RISCO.  Szefowie 
ochrony mogą zabezpieczać i nadzorować  
wiele obiektów za pomocą jednego graficznego 
interfejsu użytkownika.

Aplikacja na smartfony i Chmura RISCO 
Dzięki Chmurze RISCO właściciele domów i firm moga teraz korzystać z 
aplikacji iRISCO zarówno w celu weryfikacji zdarzeń za pomocą zdjęć jak 
i weryfikacji wizyjnej „na żywo” w odpowiedzi na alarm lub na żądanie. 
Aplikacja może być również używana do uzbrajania i rozbrajania partycji 
oraz do przeglądania historii zdarzeń.

Wideo „na żywo” w systemie LightSYS™2 
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Specyfikacja techniczna

Wideo „na żywo” w systemie LightSYS™2 
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Bezpieczeństwo

Linie 8 - 50 

Partycje 4

Grupy w partycji 4

Linie bezprzewodowe 50, czujki 1 i 2-kierunkowe

Klawiatury 4, przewodowe lub 2-kierunkowe bezprzewodowe klawiatury LED

Kody użytkowników 30

Rejestr zdarzeń 500 w centrali, ponad 2000 na serwerze Chmury RISCO

Wyjścia programowalne 4-32

Liczba kont 3

Breloki bezprzewodowe 16, 1 i 2-kierunkowe

Czytniki zbliżeniowe 8

Moduł głosowy z pełnym menu obsługi - dwukierunkowa łączność głosowa z automatycznym przełączaniem nasłuchu i mówienia 
- pre-definiowane i nagrywane przez użytkownika komunikaty dla linii, partycji i wyjść 
- zdalna obsługa: potwierdzanie alarmów, uzbrajanie/rozbrajanie i aktywacja wyjść

Rezystancja EOL Dowolny wybór rezystancji ułatwia modernizację systemów

Obudowa Poliwęglanowa lub metalowa

Komunikacja

IP Instalowany na złączu na płycie

GSM/GPRS Instalowany na złączu na płycie

PSTN Wbudowany 

Nadajnik radiowy dalekiego zasięgu Zintegrowany i programowalny z centrali LightSYS™2

Unikalne technologie RISCO

Weryfikacja wizyjna z transmisją wideo ze zintegrowanych kamer IP Tak

Obsługa z aplikacji smartfonowej z podglądem wideo „na żywo”, poprzez 
Chmurę  RISCO

Tak

Integracja z systemem SynopSYS Security & Building Management™ Tak

Czujki magistralowe RISCO Do 32

Zdalna konfiguracja i diagnostyka Czujki i sygnalizatory magistralowe lub 2-kierunkowe bezprzewodowe 

Test magistrali Tak

Adaptacyjne menu Tak

Dodatkowe wejścia Dedykowane obwody sabotażu sygnalizatora i otwarcia obudowy

Moduły odbiornika bezprzewodowego Dwa 32-liniowe odbiorniki bezprzewodowe do instalacji w plastykowej obudowie 
centrali lub poza nią

2-kierunkowe czujki i sygnalizatory Tak

Program konfiguracyjny poprzez Chmurę RISCO Tak

Parametry urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia

Więcej informacji na temat systemu LightSYS™2 z Weryfikacją Wizyjną „na żywo”
oraz pozostałych produktów RISCO Group

można znaleźć na stronie www.riscogroup.com/poland


