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1. Wprowadzenie 

RISCO Group ma przyjemność ogłosić wprowadzenie do 

oferty przewodowego detektora zewnętrznego nowej 

generacji Beyond. 

Jako najnowocześniejsze rozwiązanie w detekcji 

zewnętrznej, Beyond zapewnia najlepszą w klasie 

skuteczność wykrywania w nowoczesnej i eleganckiej 

obudowie.  

Technologia zastosowana w czujniku Beyond oparta jest na 

unikalnym połączeniu technologii PIR i mikrofali, tak aby 

sprostać wymaganiom najbardziej zaawansowanych 

instalacji oraz wyeliminować typowe problemy 

występujące przy instalacji detektorów na zewnątrz.  

Dzięki połączeniu najnowszych technologii z 

zastosowaniem 2 kanałów mikrofali K-Band oraz 2 

kanałów PIR, Beyond stanowi realną odpowiedź na 

wyzwania stawiane systemom zabezpieczeń 

zewnętrznych, zapewniając wyjątkową skuteczność  

detekcji intruza w środowisku zewnętrznym z zachowaniem wysokiej odporności na fałszywe 

alarmy! 

Beyond jest rozszerzeniem sprawdzonej i docenianej linii produktów ochrony zewnętrznej 

oferowanych przez RISCO Group, zapewniających użytkownikom końcowym pierwszą linię 

ochrony wykrywając lub odstraszając intruza znajdującego się na zewnątrz. Czujniki zewnętrzne 

mogą być ważnym elementem kompleksowego systemu zabezpieczeń lub mogą również 

stanowić  jedyny element ochrony. Stanowią idealne rozwiązanie dla obiektów o dużej 

przestrzeni lub rozproszonych geograficznie lokalizacji, gdzie koszt zatrudnienia strażników 

mógł by być znaczny. 

Najistotniejsze cechy 

1. Nowoczesny i atrakcyjny wygląd 

 

2. Technologia mikrofalowa K-band dla  wyższej skuteczności wykrywania 

intruza oraz wyższej odporności na fałszywe alarmy (jedyny detektor na 

rynku pracujący w tym paśmie!) 

 

3. Ustawienie zasięgu – możliwość dostosowania wysokości instalacji oraz 

kąta nachylenia dla wyboru zasięgu w zakresie 5-12 m 
 

  



 

Strona 4 z 8 

 

2. Najważniejsze cechy Beyond  

 

 Nowoczesny i atrakcyjny wygląd 

- Mała i elegancka obudowa  

 

 Zaawansowana technologia mikrofalowa 

oparta na paśmie K-Band: 
- Wyższa odporność na fałszywe alarmy – możliwość ograniczenia zasięgu 

mikrofal eliminuje fałszywe alarmy spowodowane wpływami czynników 

zewnętrznych 

- Wyższa skuteczność detekcji – możliwość dopasowania mikrofali do zasięgu 

PIR zapewnia większą czułość w obszarze detekcji. 

- (Częstotliwość pasma K-band pozwala na większą kontrolę, mniejsza wrażliwość 

na zakłócenia zewnętrzne) 

- (Pasmo K-band działa w zakresie 24 GHz, pasmo X-band w zakresie 10 GHz) 

 Unikalne algorytmy detekcji zewnętrznej 
- Rozpoznawanie kołysania – dzięki dopplerowskiej analizie 2 kanałów mikrofali 

- Cyfrowa korelacja – dzięki cyfrowej korelacji 2 kanałów PIR 

 

 

 

Kontrola zasięgu 
- Regulowany uchwyt pozwala na dokładne ustawienie wymaganego zasięgu w 

chronionym obszarze klienta z pominięciem ludzi poruszających się po chodniki, 

samochodów, itp. 

 Odporność na promienie słoneczne 
- Oparta o czujniki światła ze specjalnym algorytmem, który ignoruje nagłe zmiany 

natężenia światła słonecznego, eliminując jedną z głównych przyczyn 

występowania fałszywych alarmów w środowisku zewnętrznym 

 Łatwa i szybka instalacja 
- Wyjmowany blok zacisków 

- Obrót uchwytu montażowego o 180°  

- Wybór trybu pracy magistralowy/przekaźnikowy przy pomocy 1 przełącznika 

- Zdalna konfiguracja i diagnostyka po magistrali RISCO Bus 

 

K 
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3. Zdalna konfiguracja i diagnostyka 

 

Wykorzystując technologię RISCO Bus dla 

detektorów przewodowych, Beyond zapewnia 

kompleksowy zestaw zdalnych funkcji 

diagnostycznych i kontrolnych, dzięki którym 

instalacja i konserwacja są łatwiejsze i szybsze. 

Pozwala to ograniczyć ilość wizyt wymaganych 

przez instalatorów na obiekcie, a w przypadku, gdy 

wymagana jest konserwacja na miejscu, instalator 

może zdiagnozować problem przed swoją wizytą, 

oszczędzając czas i wysiłek na miejscu. 
 

Zdalna diagnostyka 

 
• Napięcie zasilania 

• Poziom PIR i Mikrofali 

• Zakłócenia w kanale PIR i Mikrofali 

• Poziom antymaskingu 

 

 Zdalna konfiguracja 

Wszystkie ustawienia czujnika można konfigurować za pomocą szyfratora lub oprogramowania 

konfiguracyjnego, oszczędzając czas instalacji i regulacji. Ponadto instalator ma możliwość 

zdalnej zmiany czułości w celu wyeliminowania problemu fałszywych alarmów do czasu 

pojawienia się na obiekcie. Ustawienia obejmują: 

 

• Kontrola działania diody LED: włączona / wyłączona 

• Czułość: (niska, średnia, normalna, wysoka) 

• Zasięg mikrofali: minimalna, 20%, 40%, 60%, 80%, maksymalna  

• Antymasking: włączony / wyłączony 

• Czas nadzoru [0-255 minut]: Nastawa fabryczna = 4 minuty 
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4. Weryfikacja wizyjna: Beyond i VUpoint – zwyci ęski duet  

Zainstalowane wspólnie detektor Beyond i kamera systemu VUpoint, 

stanowią zwycięską kombinację zarówno dla użytkowników końcowych 

jak i stacji monitorowania.  

Użytkownik może monitorować zdarzenia alarmowe oglądając wideo na 

żywo / klipy lub zdjęcia z intuicyjnej aplikacji smartfonowej lub 

interfejsu WWW. Stacje monitorowania mogą teraz identyfikować 

fałszywe alarmy, unikając kosztownych wizyt patroli interwencyjnych 

na obiektach oraz podnosząc swoja wydajność. Kamery wysokiej 

rozdzielczości VUpoint IP zapewniają krystalicznie czysty obraz, co zapewnia 

lepszą i skuteczniejszą weryfikację. 

 

Użytkownicy końcowi 

Istnieją 2 typu użytkowników końcowych:  

1. Rynek mieszkaniowy – właściciele domów 

2. Rynek komercyjny – pracownicy ochrony 

Obie powyższe grupy użytkowników końcowych mogą czerpać korzyści z aplikacji iRISCO oraz 

weryfikacji wizyjnej dla zapewnienia spokoju ducha. 

 

Stacje monitorujące 

VUpoint stanowi wyjątkowe rozwiązanie dla stacji monitorowania, oferując swoim klientom 

profesjonalne rozwiązanie do weryfikacji wizyjnej, zwiększając jednocześnie efektywność 

działania poprzez ograniczenie interwencji związanych z fałszywymi alarmami. 

Dzięki integracji RISCO Cloud VUpoint API z oprogramowaniem stacji monitorowania, stacje 

monitorujące mogą już dziś korzystać z unikalnych rozwiązań do weryfikacji wizyjnej RISCO!  

 

 

 

 

  

Stacja monitorowania Włamanie Monitoring osobisty 
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5. Typowe zastosowania 

 

 

Budynki mieszkalne 

 

Handel 

 

Przemysł 

 

Telekomunikacja 

 

Place budowy 

 

Podstacje elektryczne 

 

Farmy słoneczne  

i wiatrowe 

 

Zabezpieczenie dachów 
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6. Kody zamówieniowe 

Kod modelu Opis Zdjęcie 

RK350DT0000A Detektor zewnętrzny Beyond DT, K Band 

 

RA350S00000A Uchwyt montażowy do Beyond DT 180° 

 

 

 


