Chráňte svoj domov s VIDEOFIED®. Nedajte zlodejom šancu!

OMVC,
VONKAJŠÍ DETEKTOR
POHYBU PRE
OBYTNÉ DOMY

Novinka
ZABEZPEČENIE POMOCOU
BEZDRÔTOVÉHO VIDEA

Objavte zlodeja SKÔR,
než vás vykradne!

• Najpokročilejší zabezpečovací systém
s farebnou video verifikáciou

OMVC, vonkajší detektor pohybu, je bezdrôtový,
batériami napájaný detektor s farebnou kamerou,
ktorá sa aktivuje detekciou pohybu. Detekcia pohybu je
zabezpečená integrovanou šošovkou s vertikálnou zónou
detekcie.
OMVC umožňuje chrániť prístupové miesta do domu
a funguje ako prevencia ešte pred tým, než sa vôbec
zlodej do nehnuteľnosti dostane. OMVC má naviac
4 infračervené LED diódy pre lepšie nočné videnie
a taktiež poistku proti neoprávnenej manipulácii, ktorá je
riadená akcelerometrom.

• Systém pre vonkajšiu ochranu obytných
priestorov - IP65
• Obojsmerná rádiová komunikácia na
európskej prevádzkovej frekvencii
900 MHz
• Životnosť batérií až 4 roky

VIDEOFIED – 100% SYSTÉM K ODSTRAŠENIU ZLODEJOV!
Nečakajte na to, až vám zlodeji
rozbijú dvere alebo okná. Systém
Videofied slúži ako ochrana
a prevencia a dokáže zabrániť
samotnému vlámaniu!
Pokiaľ sa zlodeji pokúsia vniknúť
do vášho obydlia cez terasu
alebo záhradu, kamery Videofied
zachytia ich prítomnosť, natočia
ich a ihneď zašlú informáciu
o reálnom nebezpečí do
monitorovacieho centra.
Sirény a vonkajšie sirény so zábleskovým svetlom sú ďalším preventívnym doplnkom zabezpečovacieho systému. Spustenie týchto
sirén a svetiel vyvolá moment prekvapenia, odradí zlodeja a zároveň upozorní vašich susedov. Silné zábleskové svetlo sirény umožní
jasne identifikovať miesto zdroja alarmu. V prípade vlámania alebo skutočného ohrozenia je rýchlo vyslané zásahové vozidlo.

www.videofied.com

DETEKTOR POHYBU S VERTIKÁLNOU
CLONOU PRE EFEKTÍVNU OCHRANU
PERIMETRA!
Vonkajší zabezpečovací systém Videofied môže varovať:
• monitorovacie centrum zaslaním videa z napadnutého objektu v
okamihu jeho napadnutia
• políciu, ktorej je zločin oznámený v okamihu, kedy je video
overené monitorovacím centrom
• susedov pomocou vonkajších sirén a zábleskových svetiel
Všetky tieto varovania sa odohrajú ešte PRED samotným
vniknutím do domu! S OMVC detektorom efektívne chránite
vašu nehnuteľnosť a PREDCHÁZATE samotnému vlámaniu!
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Chráňte svoj domov s VIDEOFIED®. Nedajte zlodejom šancu!

Kompletná ponuka produktov
Ponúkame mnoho doplnkových zariadení, ktoré sú plne kompatibilné so všetkými ústredňami Videofied. Ide o kľúčenky, klávesnice s integrovanou
čítačkou čipov alebo bez integrovanej čítačky, čítačky čipov, sirény, dymové detektory, dverové kontakty a ďalšie. Tieto zariadenia a technológie Videofied
poskytujú všetko potrebné pre ochranu vášho domova.

OMVC200 VONKAJŠÍ DETEKTOR POHYBU
VONKAJŠÍ DETEKTOR
OMVC200
Použitie

Vonkajšie

Video

Farebné

Prevádzková teplota

- 30°C / + 60°C

Inštalácia

Montážna konzola (typ MBW110)

Šošovka

Vertikálna clona

4 x LS14500 lithiové batérie
Životnosť batérií až 4 roky

Poistka proti
neoprávnenej manipulácii
Nočné videnie

4 infračervené LED diódy

Životnosť batérie
Napájanie

Kompatibilné s montážnou konzolou

až 4 roky
4 × LS14500 lítiové batérie
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