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Προηγµένα Συστήµατα Ασφαλείας

H RSI VIDEOTECH κατασκευάστρια
εταιρεία των συστημάτων ασφαλείας VIDEOFIED,
ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις διαδικασίες

τήρησης ποιότητας κατά τα πρότυπα:
ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO TS 16949.

NOLOGIES
Περιβαλλοντική συνείδηση: Εκτυπώνεται με εγκράτεια τα ψηφιακά σας αρχεία.

- Προωθήστε την χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων σε σχέση με τα έντυπα από χαρτί.
-Σε περίπτωση όπου η εκτύπωση είναι απαιτητή χρησιμοποιείστε και τις δύο σελίδες του φύλλου.

- Προτιμήστε ανακυκλωμένο μη χλωριομένο χαρτί και διαθέστε τα μη
χρησιμοποιούμενα έντυπα σας, με συνέπεια προς ανακύκλωση.

- Το παρών έντυπο σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελάχιστη κάλυψη του σε μελάνι ή τόνερ.
- Βοηθείστε στην προσπάθεια όλων μας, για μείωση της χρήσης ενέργειας και σπατάλης φυσικών πόρων.

For EMEA sales Για Ελλάδα και Σκόπια

Διεθνή σήματα πιστοποίησης

Π ΡΙΓΡΑΦΗE ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τηλεχειριστήριο RC200

Από την RSI VIDEO TECHNOLOGIES 2201 Μαίου 2009

>

>

>

>

>

>

>

Ασφάλεια:

Ευελιξία:

Τεχνολογία S View της
VIDEOFIED . που σε συνδιασμό με την αλληλεπιδρούσα
AES κρυπτογραφημένη ασύρματη μετάδοση, επιτρέπει την
μέγιστη ακεραιότητα και ασφάλεια του σήματος.

2

TM

SPREAD SPECTRUM

Λειτουργεί εντός ή λίγο έξω από την
εγκατάσταση.

Με το μπουτόν ON οπλίζει όλο το σύστημα.
Με το μπουτόν OFF αφοπλίζει το σύστημα. Τα μπουτόν
1 και 2 οπλίζουν συγκεκριμένες περιοχές όπως έχουν
καθοριστεί κατά τον προγραμματισμό του συστήματος.

Συναγερμός πανικού – Παράγετε πατώντας τα
πλήκτρα ή και κρατώντας τα για δευτερόλεπτα

ηχιρός συναγερμός πανικού, αθόρυβος
συναγερμός πανικού.

Λιθίου με διάρκεια χρήσης
έως 10 χρόνια

Βασικές λειτουργίες των συστημάτων
ασφαλείας της

πλήκτρο πανικού, ακουστικού ή σιωπηλού.

Ευκολία:

Άμεσο:

Μακροζωία μπαταρίας:

Χειρισμός:

Φορητό:

1 2 2 . 1
= 2=

VIDEOFIED.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το τηλεχειριστήριο RC200 είναι το αποτέλεσμα πολλών
χρόνων μελετών σχεδιασμού δοκιμών και εξέλιξης για την
κατασκευή μίας ασύρματης συσκευής χειρισμού εύκολης στην
χρήση αλλά με εξαιρετικά μεγάλα χαρακτηριστικά ασφαλείας
έναντι αντιγραφής και υποκλοπών Η χρήση του
τηλεχειριστηρίου είναι προφανής και διαθέτει ακουστική
επιβεβαίωση για την ορθή λήψη και αποδοχή του σήματος της
από με τον κεντρικό πίνακα
Για την υλοποίηση του σχεδίου επενδύθηκαν σημαντικοί πόροι
και εργάστηκαν ταυτόχρονα πολλές σημαντικές ομάδες
επιστημόνων Στην κατασκευή της συσκευής έχει δοθεί
ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των υλικών κατασκευής στην
αισθητική και στην μεγάλη προσδόκιμη διάρκεια ζωής της Για
πρώτη φορά τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες ασύρματης
μετάδοσης χρησιμοποιήθηκαν μαζί προκειμένου το αποτέλεσμα
να είναι γρήγορο ευκρινές ασφαλές και ακέραιο
Το τηλεχειριστήριο RC200 είναι ασύρματο λειτουργεί με
μπαταρία και είναι σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με τα
συστήματα ασφαλείας της VIDEOFIED.
Αποτελείται από τέσσερα πλήκτρα για χειρισμό όπλισης και
αφόπλισης του συστήματος και για εκδήλωση πανικού ηχηρού
ή σιωπηλού
Χρησιμοποιεί την τεχνολογία S2View SPREAD SPECTRUM
της VIDEOFIED, σε συνδυασμό με ασύρματη αλληλεπιδρούσα
μετάδοση και κρυπτογράφηση κατηγορίας AES, επιτρέποντας
έτσι την μέγιστη ακεραιότητα και ασφάλεια του σήματος για
αξιόπιστη αμφίδρομη επικοινωνία τον κεντρικό πίνακα
Ο χειρισμός του συστήματος με το τηλεχειριστήριο μπορεί να
γίνει μέσα ή λίγο έξω από την εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται
κωδικός πρόσβασης
Πατώντας το πλήκτρο ON το σύστημα οπλίζεται Πατώντας το

πλήκτρο OFF το σύστημα αφοπλίζετε
Με τα πλήκτρα 1 ή 2 οπλίζονται συγκεκριμένες περιοχές του
όπως έχουν καθοριστεί κατά τον προγραμματισμό του
συστήματος
Το τηλεχειριστήριο δηλώνει συναγερμό πανικού όταν τα
πλήκτρα 1 ή 2 πατηθούν για πέντε δευτερόλεπτα
Το πλήκτρο 1 χρησιμοποιείται για συναγερμό πανικού με
σειρήνα
το πλήκτρο 2 χρησιμοποιείται για αθόρυβο συναγερμό πανικού
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μια μπαταρία των 3V με
διάρκεια
ζωής έως 10 χρόνια αναλόγως με την χρήση
Για καλύτερο έλεγχο της μπαταρίας του εκπέμπει ένα σήμα για
την κατάσταση της σε κάθε ενεργοποίηση
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Παρόλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για ακρίβεια και ταύτιση με τα αρχικά κείμενα ενδέχεται να υπάρχουν τυπογραφικά και εκφραστικά λάθη. Επίσης έχουν προστεθεί επιπλέον πληροφοριακές σημειώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

H είναι αντιπρόσωπος
αδάλλΕαιγςητ

και Σκόπια, ακολουθεί και συμμορφώνεται
με τις διαδικασίες τήρησης ποιότητας

κατά το πρότυπο: ISO 9001:200
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RSI VIDEOTECHNOLOGIES
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