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Nowa elastyczna technologia bezprzewodowa firmy 
RISCO Group zapewnia bezpieczeństwo i automatyzację domu 
poprzez kombinację czystej elegancji i niezwykłej prostoty.

Agility używa zaawansowanej, dwukierunkowej, bezprze-
wodowej technologii i oferuje najbardziej elastyczne 
rozwiązanie dla rosnącego rynku właścicieli domów i małych 
firm, w których konwencjonalne centrale alarmowe już nie 
wystarczają.
Klienci poszukują rozwiązań związanych z weryfikacją video, 
bezpieczeństwem, automatyzacją domu… To wszystko, 
połączone z najlepszymi zabezpieczeniami, jest tym co daje 
Agility.

Elastyczność Agility pozwala na wybór każdej kombinacji 
modułów komunikacji – IP, GSM/GPRS i szybki PSTN – wszystkie 
wbudowane w główny system.
Elastyczność Agility pozwala na wybór różnych opcji w czasie 
pracy, w tym unikalnego dwukierunkowego pilota, chronionego 
kodem PIN oraz diod LED, które prezentują status systemu.

W firmie RISCO Group wiemy, że istnieją różni klienci 
z różnymi potrzebami. 
Agility jest tak zaprojektowane, aby zadowolić wszystkich.

Cyfrowy mikroprocesor z inteligentnym cyfrowym przetwarzaniem sygnału
Trzykolorowe diody LED umożliwiają dokładną i wiarygodną kalibrację, ze 
wskazaniami nadczułości i pod czułości
Wykrywanie brutalnego ataku
Oparte o piezoceramiczny czujnik bimorficzny 
Dwustopniowy potencjometr czułości
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Breloki i sygnalizatory napadu

Opaska na nadgarstek z nadajnikiem sygnalizacji napadu
Stylowa opaska na rękę z nadajnikiem, którą można także nosić jako 
wisiorek
Wskaźniki niskiego poziomu baterii i transmisji za pomocą diod LED
Wodoodporny, zgodny z IP 67
Zawiera baterię litową

Moduł wejścia/wyjścia i X-10
Dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja z Agility
4 linie i 4 wyjścia (przekaźnik 2 x 3 A i 2 x 500 mA)
Zawiera adapter X-10
Zasilanie z lokalnego transformatora z podtrzymaniem akumulatorowym

Retransmiter sygnałów
Zawiera odbiornik superheterodynowy o wysokiej czułości oraz nadajnik 
Zasięg do 300. m 
Do 12. nadajników na jeden odbiornik
Retransmitery (do 7.) można połączyć w szereg, aby zwiększyć zasięg
Wewnętrzne akumulatory (nie dostarczane z urządzeniem)
Zasilanie 12-16 V AC lub DC

Stylowa walizka w rozmiarze laptopa zaprojektowana, aby 
zademonstrować Agility użytkownikom
Posiada miejsce na: centralę Agility, dwukierunkową, 
bezprzewodową klawiaturę z czytnikiem zbliżeniowym, 
dwukierunkowy pilot i czujkę iWAVE (produkty do 
zakupienia osobno)
Zawiera ekskluzywną ściankę z obrazem domu i magnetyczne miniatury 
centrali oraz akcesoriów

Dwuprzyciskowy brelok sygnalizacji napadu
Zapobiega fałszywym alarmom 
Mocowanie do kółka od kluczy, na wisiorku lub do paska
Przypisany do linii centrali
Wskaźniki niskiego poziomu baterii i transmisji za pomocą diod LED
Zawiera baterię litową

Breloki czteroprzyciskowe
Mocowanie do kółka od kluczy lub na wisiorku
Wskaźniki niskiego poziomu baterii i transmisji za pomocą diod LED
Modele z kodem zmiennym lub stałym 
Zawiera baterię litową

Bezprzewodowy czujnik tlenku węgla
Stały monitoring poziomu tlenku węgla
Głośny alarm (85 dB) i sygnał na panelu po wykryciu nagromadzenia tlenku 
węgla
Przycisk testowy i stała funkcja auto-testu
Zaprojektowany, aby spełniał wymagania normy UL 2034
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej żywotności

Bezprzewodowy czujnik gazu
Wykrywa nagromadzenie gazu – butanu, propanu i metanu 
(gaz naturalny)
Głośny alarm (85 dB) i sygnał na panelu po wykryciu nagromadzenia tlenku 
węgla
Przycisk testowy i stała funkcja auto - testu
Zasilany z lokalnego źródła napięcia - 220 VAC (wkrótce wersja 12 VDC)

Bezprzewodowy czujnik dymu
Fotoelektryczny sufitowy czujnik dymu
Bez emisji promieniowania
Przycisk testowy
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej żywotności

Bezprzewodowy czujnik zalania
Zgłasza alarm, gdy zalanie przekroczy poziom czujnika
Cyfrowy mikroprocesor z inteligentnym cyfrowym przetwarzaniem sygnału
2.4 m przewodu pomiędzy czujnikiem zalania a bezprzewodowym 
nadajnikiem
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Umożliwia bezprzewodowe działanie czujek kontaktowych NC, EOL lub 
NO wraz z magnetycznym stykiem na drzwiach/oknach
Wejście parametryczne 470 kΩ
Wykrywa próbę użycia silnego magnesu sygnalizując sabotaż
Wysyła alarmy i powroty zapobiegając zmianie statusu centrali, gdy linia jest 
otwarta
Wersje dwukanałowe z licznikiem impulsów
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Rozpoznawanie wzoru podwójnej częstotliwości
Ochrania najczęściej spotykane rodzaje szyb: zwykłe, hartowane, laminowane 
i zbrojone
Zasięg do 9. m 
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Pełne testowanie przy pomocy symulatora stłuczenia szkła RG 65
Wyposażone w obrotowe uchwyty sufitowe/ścienne dla optymalnej instalacji 
i pracy
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Zasilane bateriami sygnalizatory akustyczne
Wyjście dźwiękowe 105 dBA, regulowana głośność
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera 5 baterii litowych 3 V o przedłużonej żywotności

Lampa stroboskopowa LED o niskim napięciu zasilania i długiej żywotności
Regulowany czas i współczynnik migotania lampy stroboskopowej
Uchwyty do utrzymania zewnętrznej i wewnętrznej obudowy w trakcie 
instalacji
Lampa stroboskopowa dostępna w kolorach: czerwony, niebieski, bursztynowy 
lub przezroczysta

Jedno elastyczne rozwiązanie.
Różni ludzie.Rózne potrzeby. 

Dodatkowo w zewnętrznych sygnalizatorach:

E-mail: sales-pl@riscogroup.com

riscogroup.com
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Bezpieczeństwo w domu

Automatyka domowa i inne

Dodatkowe akcesoria bezprzewodowe
Zabezpieczenia

Bezprzewodowe czujki wstrząsowe

Kontaktron na drzwi/okno i uniwersalny nadajnik

Bezprzewodowe czujki stłuczenia szyby

Dwukierunkowe, w pełni bezprzewodowe sygnalizatory

Weryfikacja video – dostępna wkrótce

Zestaw prezentacyjny Agility
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Szeroki zakres akcesoriów i zastosowań Elastyczne połączenia

Elastyczność w instalacji wielu systemów 
każdego dnia

Główny panel Agility

    

czujki 
wstrząsowe

Urządzenia związane z zabezpieczaniem

bezprzewodowy 
detektor WatchOUT

uniwersalne
 nadajniki/kontaktrony

Urządzenia związane z bezpieczeństwem

czujniki 
zalania

czujniki dymu

Sygnalizatory

Panel główny
GSM/GPRS

IP/Internet

RTC

kamera IP czujki stłuczenia
szyby

czujniki tlenku 
węgla

czujniki gazu

Stacja monitoringu

oprogramowanie 
odbiorcze IP/GSM

weryfikacja videooprogramowanie 
zdalnej konfiguracji

powiadamianie 
e-mail-em

Monitoring uzytkownika

weryfikacja video wysyłanie 
wiadomości SMS

wiadomości 
głosowe

zarządzanie przeglądarką 
sieciową

Klawiatury, breloczki, przyciski napadowe

Moduł wejścia/wyjścia 
i moduł X-10

czujki PIR/PET iWAVE

W pełni bezprzewodowe 
wewnętrzne i zewnętrzne 

sygnalizatory

Automatyka Domowa 
dwukierunkowy 

pilot, breloki 
z przyciskiem

breloki 
z przyciskiem

dwukierunkowe 
bezprzewodowe 

klawiatury z czytnikiem 
zbliżeniowym

sygnalizator 
zagrożenia 

w wersji ”zegarek”

Dwukierunkowa technologia bezprzewodowa Agility zapewnia następujące funkcje:

Dwukierunkowa technologia bezprzewodowa Agility

Agility oferuje szeroki zakres bezprzewodowych urządzeń związanych 
z bezpieczeństwem, zabezpieczeniami i automatyzacją domu, 
zarówno jednokierunkowych, jak i dwukierunkowych, które można 
łączyć w jednej instalacji.

Dzięki Agility można wybrać odpowiednie metody komunikacji. 
Należy po prostu wybrać jeden lub wszystkie moduły IP, GSM/GPRS 
i szybki PSTN. Wszystkie moduły znajdują się w głównym systemie.

Uproszczona logika menu – wyświetlane są jedynie potrzebne 
menu – zgodnie z konfiguracją sprzętu, zainstalowanymi akceso-
riami i poziomem autoryzacji
Pełne programowanie instalatora za pomocą dwukierunkowej 
bezprzewodowej klawiatury
Prosta instalacja fizyczna za pomocą uchwytów ściennych
Zaprogramowane wcześniej zestawy z urządzeniami już 
dołączonymi do systemu (opcjonalnie)
Proste dołączanie bezprzewodowych urządzeń bez potrzeby 
używania klawiatury
Identyfikatory urządzeń mogą być wprowadzane nawet 
z poziomu oprogramowania konfiguracji z komputera PC
Zegar systemu automatycznie dostosowywany poprzez GSM, 
GPRS lub IP
Moduł transferowy do przechowywania konfiguracji na 
przenośnej pamięci Flash
Zaawansowane oprogramowanie konfiguracji na komputerze PC

Bezpieczeństwo rodziców w podeszłym wieku
    Stylowa i wodoodporna opaska na nadgarstek z nadajnikiem 
    sygnalizacji zagrożenia
    System alarmuje, gdy rodzice w podeszłym wieku nie poruszają  
    się w domu przez wyznaczony okres czasu

Bezpieczeństwo dzieci
    Wysyła SMS-a, gdy dzieci wrócą bezpiecznie do domu ze szkoły
    Opcja weryfikacji video, aby monitorować dzieci w domu

Bezpieczeństwo w domu
    Czujniki gazu, tlenku węgla, dymu i zalania

Zabezpieczenia
    Pełny zakres bezprzewodowych czujek zewnętrznych 
    i wewnętrznych
    W pełni bezprzewodowe sygnalizatory
    Zaawansowane zdalne sterowanie i monitoring

Automatyka domu
    Moduł wejścia/wyjścia i X-10 zapewnia sterowanie światłami, 
    drzwiami garażowymi, zraszaczami ogrodowymi, itd. z elastycz-
    nym harmonogramem

Wyższe zabezpieczenia komunikacji, gdyż każda transmisja jest potwierdzana
Mniej transmisji RF i zmniejszona gęstość sygnałów z powodu wyeliminowania powtarzalnego 
sygnalizowania
Zdalne sterowanie i diagnostyka do ustawiania i pomiarów parametrów urządzeń, co 
zmniejsza ilość wizyt konserwacyjnych na obiekcie

32. bezprzewodowe linie
3 partycje
Wszystkie moduły komunikacyjne 
mieszczą się w głównym systemie: 
IP, GSM/GPRS, szybki PSTN, moduł głosowy
Uchwyt ścienny ułatwia instalację
Główny panel można ukryć zapewniając elastyczność 
instalacji i lepsze zabezpieczenia
Wiadomości o zdarzeniach i zdalne sterowanie 
systemem przez SMS
Dwukierunkowa komunikacja głosowa z obiektem
Do 3. bezprzewodowych klawiatur
Do 8. pilotów i breloków
32 kody użytkowników
Pamięć 250 zdarzeń
Moduł wejścia/wyjścia i X-10 zapewnia 4 dodatkowe 
linie, 4 wyjścia i adapter X-10
Wersje 868 Mhz i 433 Mhz
Spełnia najnowsze normy

Dwukierunkowe, bezprzewodowe 
czujki zewnętrzne WatchOUT

Strefa dozorowa (komplet soczewek 
w zestawie): 12 m (szerokokątna), 15 m 
(bariera) lub 23 m (daleki zasięg) 
Dwukierunkowa transmisja zapewnia lepsze 
zabezpieczenie, redukuje ilość sygnałów oraz 
umożliwia zdalne sterowanie i diagnostykę
Technologia cyfrowej korelacji przy pomocy 2. kanałów 
PIR
Antymasking aktywny przy pomocy 4. kanałów IR
Odporna na ruch zwierząt o wysokości do 70. cm 
Współczynnik środowiskowy IP 65
Osłona zapewnia ochronę przed słońcem, deszczem, 
śniegiem, gradem i ptakami
Zawiera profesjonalny uchwyt obrotowy
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej 
żywotności
Dostępny w wersji bezprzewodowej, jednokierunkowej 

W pełni bezprzewodowe programowanie 
przez instalatora i obsługa przez 
końcowego użytkownika
Niebieski ekran LCD i podświetlenie
Breloki zbliżeniowe do uzbrajania/rozbrajania
Uproszczona logika menu – wyświetla jedynie 
potrzebne menu – zależnie od konfiguracji sprzętu, 
zainstalowanych akcesoriów i poziomu autoryzacji
Srebrna obudowa z białą lub czarną pokrywą
Zawiera 3 baterie litowe 3 V o przedłużonej żywotności

Dwukierunkowe klawiatury 
bezprzewodowe

Dwukierunkowe, bezprzewodowe 
czujki PIR iWAVE

Kod PIN zapewnia wyższy stopień zabezpieczeń
Żądanie stanu systemu i wyświetlanie diod LED
Funkcja prostego zamykania kluczem
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Dwustronny pilot

Jak PIR iWAVE oprócz:
     Strefa dozorowa : 12 m x 12 m 
     Odporna na ruch zwierząt o masie do 36 kg  
     (technologia dynamicznego progu działania -VPTTM)

Dwukierunkowe, bezprzewodowe czujki 
przyjazne zwierzętom iWAVE Pet

Strefa dozorowa : 15 m x 15 m  
Dwukierunkowa transmisja zapewnia lepsze 
zabezpieczenie, redukuje ilość sygnałów oraz 
umożliwia zdalne sterowanie i diagnostykę
Inteligentne cyfrowe przetwarzanie sygnału
Prosta instalacja za pomocą uchwytu
Ochrona antysabotażowa, także przy montażu 
w narożniku
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej 
żywotności
Dostępny w wersji bezprzewodowej, jednokierunkowej 
(z jedną baterią)
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Dwukierunkowa technologia bezprzewodowa Agility zapewnia następujące funkcje:

Dwukierunkowa technologia bezprzewodowa Agility

Agility oferuje szeroki zakres bezprzewodowych urządzeń związanych 
z bezpieczeństwem, zabezpieczeniami i automatyzacją domu, 
zarówno jednokierunkowych, jak i dwukierunkowych, które można 
łączyć w jednej instalacji.

Dzięki Agility można wybrać odpowiednie metody komunikacji. 
Należy po prostu wybrać jeden lub wszystkie moduły IP, GSM/GPRS 
i szybki PSTN. Wszystkie moduły znajdują się w głównym systemie.

Uproszczona logika menu – wyświetlane są jedynie potrzebne 
menu – zgodnie z konfiguracją sprzętu, zainstalowanymi akceso-
riami i poziomem autoryzacji
Pełne programowanie instalatora za pomocą dwukierunkowej 
bezprzewodowej klawiatury
Prosta instalacja fizyczna za pomocą uchwytów ściennych
Zaprogramowane wcześniej zestawy z urządzeniami już 
dołączonymi do systemu (opcjonalnie)
Proste dołączanie bezprzewodowych urządzeń bez potrzeby 
używania klawiatury
Identyfikatory urządzeń mogą być wprowadzane nawet 
z poziomu oprogramowania konfiguracji z komputera PC
Zegar systemu automatycznie dostosowywany poprzez GSM, 
GPRS lub IP
Moduł transferowy do przechowywania konfiguracji na 
przenośnej pamięci Flash
Zaawansowane oprogramowanie konfiguracji na komputerze PC

Bezpieczeństwo rodziców w podeszłym wieku
    Stylowa i wodoodporna opaska na nadgarstek z nadajnikiem 
    sygnalizacji zagrożenia
    System alarmuje, gdy rodzice w podeszłym wieku nie poruszają  
    się w domu przez wyznaczony okres czasu

Bezpieczeństwo dzieci
    Wysyła SMS-a, gdy dzieci wrócą bezpiecznie do domu ze szkoły
    Opcja weryfikacji video, aby monitorować dzieci w domu

Bezpieczeństwo w domu
    Czujniki gazu, tlenku węgla, dymu i zalania

Zabezpieczenia
    Pełny zakres bezprzewodowych czujek zewnętrznych 
    i wewnętrznych
    W pełni bezprzewodowe sygnalizatory
    Zaawansowane zdalne sterowanie i monitoring

Automatyka domu
    Moduł wejścia/wyjścia i X-10 zapewnia sterowanie światłami, 
    drzwiami garażowymi, zraszaczami ogrodowymi, itd. z elastycz-
    nym harmonogramem

Wyższe zabezpieczenia komunikacji, gdyż każda transmisja jest potwierdzana
Mniej transmisji RF i zmniejszona gęstość sygnałów z powodu wyeliminowania powtarzalnego 
sygnalizowania
Zdalne sterowanie i diagnostyka do ustawiania i pomiarów parametrów urządzeń, co 
zmniejsza ilość wizyt konserwacyjnych na obiekcie

32. bezprzewodowe linie
3 partycje
Wszystkie moduły komunikacyjne 
mieszczą się w głównym systemie: 
IP, GSM/GPRS, szybki PSTN, moduł głosowy
Uchwyt ścienny ułatwia instalację
Główny panel można ukryć zapewniając elastyczność 
instalacji i lepsze zabezpieczenia
Wiadomości o zdarzeniach i zdalne sterowanie 
systemem przez SMS
Dwukierunkowa komunikacja głosowa z obiektem
Do 3. bezprzewodowych klawiatur
Do 8. pilotów i breloków
32 kody użytkowników
Pamięć 250 zdarzeń
Moduł wejścia/wyjścia i X-10 zapewnia 4 dodatkowe 
linie, 4 wyjścia i adapter X-10
Wersje 868 Mhz i 433 Mhz
Spełnia najnowsze normy

Dwukierunkowe, bezprzewodowe 
czujki zewnętrzne WatchOUT

Strefa dozorowa (komplet soczewek 
w zestawie): 12 m (szerokokątna), 15 m 
(bariera) lub 23 m (daleki zasięg) 
Dwukierunkowa transmisja zapewnia lepsze 
zabezpieczenie, redukuje ilość sygnałów oraz 
umożliwia zdalne sterowanie i diagnostykę
Technologia cyfrowej korelacji przy pomocy 2. kanałów 
PIR
Antymasking aktywny przy pomocy 4. kanałów IR
Odporna na ruch zwierząt o wysokości do 70. cm 
Współczynnik środowiskowy IP 65
Osłona zapewnia ochronę przed słońcem, deszczem, 
śniegiem, gradem i ptakami
Zawiera profesjonalny uchwyt obrotowy
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej 
żywotności
Dostępny w wersji bezprzewodowej, jednokierunkowej 

W pełni bezprzewodowe programowanie 
przez instalatora i obsługa przez 
końcowego użytkownika
Niebieski ekran LCD i podświetlenie
Breloki zbliżeniowe do uzbrajania/rozbrajania
Uproszczona logika menu – wyświetla jedynie 
potrzebne menu – zależnie od konfiguracji sprzętu, 
zainstalowanych akcesoriów i poziomu autoryzacji
Srebrna obudowa z białą lub czarną pokrywą
Zawiera 3 baterie litowe 3 V o przedłużonej żywotności

Dwukierunkowe klawiatury 
bezprzewodowe

Dwukierunkowe, bezprzewodowe 
czujki PIR iWAVE

Kod PIN zapewnia wyższy stopień zabezpieczeń
Żądanie stanu systemu i wyświetlanie diod LED
Funkcja prostego zamykania kluczem
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Dwustronny pilot

Jak PIR iWAVE oprócz:
     Strefa dozorowa : 12 m x 12 m 
     Odporna na ruch zwierząt o masie do 36 kg  
     (technologia dynamicznego progu działania -VPTTM)

Dwukierunkowe, bezprzewodowe czujki 
przyjazne zwierzętom iWAVE Pet

Strefa dozorowa : 15 m x 15 m  
Dwukierunkowa transmisja zapewnia lepsze 
zabezpieczenie, redukuje ilość sygnałów oraz 
umożliwia zdalne sterowanie i diagnostykę
Inteligentne cyfrowe przetwarzanie sygnału
Prosta instalacja za pomocą uchwytu
Ochrona antysabotażowa, także przy montażu 
w narożniku
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej 
żywotności
Dostępny w wersji bezprzewodowej, jednokierunkowej 
(z jedną baterią)



Composite
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Nowa elastyczna technologia bezprzewodowa firmy 
RISCO Group zapewnia bezpieczeństwo i automatyzację domu 
poprzez kombinację czystej elegancji i niezwykłej prostoty.

Agility używa zaawansowanej, dwukierunkowej, bezprze-
wodowej technologii i oferuje najbardziej elastyczne 
rozwiązanie dla rosnącego rynku właścicieli domów i małych 
firm, w których konwencjonalne centrale alarmowe już nie 
wystarczają.
Klienci poszukują rozwiązań związanych z weryfikacją video, 
bezpieczeństwem, automatyzacją domu… To wszystko, 
połączone z najlepszymi zabezpieczeniami, jest tym co daje 
Agility.

Elastyczność Agility pozwala na wybór każdej kombinacji 
modułów komunikacji – IP, GSM/GPRS i szybki PSTN – wszystkie 
wbudowane w główny system.
Elastyczność Agility pozwala na wybór różnych opcji w czasie 
pracy, w tym unikalnego dwukierunkowego pilota, chronionego 
kodem PIN oraz diod LED, które prezentują status systemu.

W firmie RISCO Group wiemy, że istnieją różni klienci 
z różnymi potrzebami. 
Agility jest tak zaprojektowane, aby zadowolić wszystkich.

Cyfrowy mikroprocesor z inteligentnym cyfrowym przetwarzaniem sygnału
Trzykolorowe diody LED umożliwiają dokładną i wiarygodną kalibrację, ze 
wskazaniami nadczułości i pod czułości
Wykrywanie brutalnego ataku
Oparte o piezoceramiczny czujnik bimorficzny 
Dwustopniowy potencjometr czułości
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Breloki i sygnalizatory napadu

Opaska na nadgarstek z nadajnikiem sygnalizacji napadu
Stylowa opaska na rękę z nadajnikiem, którą można także nosić jako 
wisiorek
Wskaźniki niskiego poziomu baterii i transmisji za pomocą diod LED
Wodoodporny, zgodny z IP 67
Zawiera baterię litową

Moduł wejścia/wyjścia i X-10
Dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja z Agility
4 linie i 4 wyjścia (przekaźnik 2 x 3 A i 2 x 500 mA)
Zawiera adapter X-10
Zasilanie z lokalnego transformatora z podtrzymaniem akumulatorowym

Retransmiter sygnałów
Zawiera odbiornik superheterodynowy o wysokiej czułości oraz nadajnik 
Zasięg do 300. m 
Do 12. nadajników na jeden odbiornik
Retransmitery (do 7.) można połączyć w szereg, aby zwiększyć zasięg
Wewnętrzne akumulatory (nie dostarczane z urządzeniem)
Zasilanie 12-16 V AC lub DC

Stylowa walizka w rozmiarze laptopa zaprojektowana, aby 
zademonstrować Agility użytkownikom
Posiada miejsce na: centralę Agility, dwukierunkową, 
bezprzewodową klawiaturę z czytnikiem zbliżeniowym, 
dwukierunkowy pilot i czujkę iWAVE (produkty do 
zakupienia osobno)
Zawiera ekskluzywną ściankę z obrazem domu i magnetyczne miniatury 
centrali oraz akcesoriów

Dwuprzyciskowy brelok sygnalizacji napadu
Zapobiega fałszywym alarmom 
Mocowanie do kółka od kluczy, na wisiorku lub do paska
Przypisany do linii centrali
Wskaźniki niskiego poziomu baterii i transmisji za pomocą diod LED
Zawiera baterię litową

Breloki czteroprzyciskowe
Mocowanie do kółka od kluczy lub na wisiorku
Wskaźniki niskiego poziomu baterii i transmisji za pomocą diod LED
Modele z kodem zmiennym lub stałym 
Zawiera baterię litową

Bezprzewodowy czujnik tlenku węgla
Stały monitoring poziomu tlenku węgla
Głośny alarm (85 dB) i sygnał na panelu po wykryciu nagromadzenia tlenku 
węgla
Przycisk testowy i stała funkcja auto-testu
Zaprojektowany, aby spełniał wymagania normy UL 2034
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej żywotności

Bezprzewodowy czujnik gazu
Wykrywa nagromadzenie gazu – butanu, propanu i metanu 
(gaz naturalny)
Głośny alarm (85 dB) i sygnał na panelu po wykryciu nagromadzenia tlenku 
węgla
Przycisk testowy i stała funkcja auto - testu
Zasilany z lokalnego źródła napięcia - 220 VAC (wkrótce wersja 12 VDC)

Bezprzewodowy czujnik dymu
Fotoelektryczny sufitowy czujnik dymu
Bez emisji promieniowania
Przycisk testowy
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera 2. baterie litowe 3 V o przedłużonej żywotności

Bezprzewodowy czujnik zalania
Zgłasza alarm, gdy zalanie przekroczy poziom czujnika
Cyfrowy mikroprocesor z inteligentnym cyfrowym przetwarzaniem sygnału
2.4 m przewodu pomiędzy czujnikiem zalania a bezprzewodowym 
nadajnikiem
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Umożliwia bezprzewodowe działanie czujek kontaktowych NC, EOL lub 
NO wraz z magnetycznym stykiem na drzwiach/oknach
Wejście parametryczne 470 kΩ
Wykrywa próbę użycia silnego magnesu sygnalizując sabotaż
Wysyła alarmy i powroty zapobiegając zmianie statusu centrali, gdy linia jest 
otwarta
Wersje dwukanałowe z licznikiem impulsów
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Rozpoznawanie wzoru podwójnej częstotliwości
Ochrania najczęściej spotykane rodzaje szyb: zwykłe, hartowane, laminowane 
i zbrojone
Zasięg do 9. m 
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Pełne testowanie przy pomocy symulatora stłuczenia szkła RG 65
Wyposażone w obrotowe uchwyty sufitowe/ścienne dla optymalnej instalacji 
i pracy
Zawiera baterię litową 3 V o przedłużonej żywotności

Zasilane bateriami sygnalizatory akustyczne
Wyjście dźwiękowe 105 dBA, regulowana głośność
Ochrona antysabotażowa obudowy i mocowania do podłoża
Zawiera 5 baterii litowych 3 V o przedłużonej żywotności

Lampa stroboskopowa LED o niskim napięciu zasilania i długiej żywotności
Regulowany czas i współczynnik migotania lampy stroboskopowej
Uchwyty do utrzymania zewnętrznej i wewnętrznej obudowy w trakcie 
instalacji
Lampa stroboskopowa dostępna w kolorach: czerwony, niebieski, bursztynowy 
lub przezroczysta

Jedno elastyczne rozwiązanie.
Różni ludzie.Rózne potrzeby. 

Dodatkowo w zewnętrznych sygnalizatorach:

E-mail: sales-pl@riscogroup.com

riscogroup.com

7
L

F8
0

24
A

4
 

© 07/2008 RISCO Group

Agility
Flexible Wireless Solution

TM

Bezpieczeństwo w domu

Automatyka domowa i inne

Dodatkowe akcesoria bezprzewodowe
Zabezpieczenia

Bezprzewodowe czujki wstrząsowe

Kontaktron na drzwi/okno i uniwersalny nadajnik

Bezprzewodowe czujki stłuczenia szyby

Dwukierunkowe, w pełni bezprzewodowe sygnalizatory

Weryfikacja video – dostępna wkrótce

Zestaw prezentacyjny Agility


