Πίνακας Ελέγχου Videofied XL GPRS
®

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Απαιτήσεις Ισχύος

Οχτώ Μπαταρίες των 1.5 V

Τύπος Μπαταρίας

Αλκαλικές, μεγέθους D, LR20
2

Τεχνολογία RF

®

S View

Ασύρματος Τύπος

Ευρύ φάσμα αμφίδρομης επικοινωνίας RF

Συχνότητα Λειτουργίας

868/915/920 MHz

Ασφάλεια Επικοινωνίας

AES Αλγόριθμος Απόκρυψης

Ανίχνευση παρεμβολών

Ναι

Επιτήρηση

Ναι

Κεραία

Εσωτερική

Tamper detection

Wall and cover tamper detection

Έξοδος σειρήνας

105 dB στο 1 μέτρο

Διάρκεια σειρήνας

Προγραμματιζόμενη, 3 λεπτά μέγιστος χρόνος

Προγραμματισμός

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο ή
λογισμικό τηλεχειριστήριου Frontel

Συσκευές ανά σύστημα
Κωδικοί εισόδου
Κωδικοί εγκατάστασης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό

ABS-ULVO

Διαστάσεις

520 γρ (χωρίς μπαταρίες)/1600γρ (με μπαταρίες)

Πίνακας Ελέγχου/ Βάση

Μια βίδα ασφαλίζει τον πίνακα στην
βάση. Τέσσερις βίδες
ασφαλίζουν την βάση στον τοίχο.

19 ανά σύστημα

Πίνακας αφής για όπλιση/ αφόπλιση του συστήματος με οθόνη συμβάντων

20 μέγιστο

Αυτόματος οπίσθιος φωτισμός

Ένας (για προγραμματισμό του
συστήματος μόνο)

3 Κλειδιά οπλισμού/ Σύμβολα

Επίπεδο Ασφαλείας

3

Καταστάσεις όπλισης

2

Ειδικές καταστάσεις όπλισης

4(Περιοχή 1 προκαθορισμένο από το
εργοστάσιο για Είσοδο/έξοδο
χρόνοκαθυστέρησης. Περιοχές 2, 3 & 4 προγραμματιζόμενες)

3 κουμπιά πανικού
Σύμβολα γεγονότων
Ενσωματωμένο μεγάφωνο και μικρόφωνο
Δεν αναφέρονται δεδομένα για κάρτα Proximity οπλισμού/αφοπλισμού

Φωνή, Email ή IP

Τρόποι Επικοινωνίας

GPRS και GSM

Είδος επικοινωνίας

Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

225mm x 180mm x 55mm
(LxWxD):9in x 7in x 2-1/6in

Βάρος

Πίνακας Ελέγχου Videofied® XL GPRS

Περιγραφή

Τεχνολογία Ασύρματης Επιτήρησης

Ο Control Panel Model XL GPRS είναι ένας ασύρματος

Το XL GPRS, μαζί με όλες τις συσκευές της VIDEOFIED
Ευρέως Φάσματος,
χρησιμοποίει πατέντες όπως
VIDEOFIED, Αλληλεπιδρούσα, AES Κρυπτογραφημένη
Ασύρματη τεχνολογία, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια
και σταθερότητα του σήματος. Η αμφίδρομη RF επικοινωνία
μεταξύ των συσκευών του συστήματος και του πίνακα
ελέγχου βεβαιώνει την υψηλή αξιοπιστία του σήματος.

πίνακας ελέγχου έχει σχεδιαστεί για την ασφάλεια κατοικιών και
μικρών επιχειρήσεων όπου η καταγραφή βίντεο είναι αναγκαία
ή επιθυμητή.
Ο πίνακας ελέγχου τροφοδοτείται από 8 αλκαλικές μπαταρίες
των 1.5V με διάρκεια ζωής τέσσερα χρόνια, με κανονική
λειτουργία του συστήματος. Μια ενσωματωμένη σειρήνα
παρέχει ηχητικά σήματα της κατάστασης. Το ενσωματωμένο
μόντεμ επικοινωνίας αναφέρει στο κέντρο ελέγχου και
ενεργοποιεί αμφίδρομη επικοινωνία μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
Μια dual-tamper λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όλο το
24ωρο, είτε ο σύστημα είναι οπλισμένο είτε όχι. Ο συναγερμός
θα χτυπήσει αν το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου αφαιρεθεί, ή
μετακινηθεί ο πίνακας από την βάση του.
Με το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ο χρήστης μπορεί να οπλίσει,
αφοπλίσει το σύστημα και να δει παλιότερα συμβάντα καθώς και
την κατάσταση του συστήματος. Κάτω από το πληκτρολόγιο
υπάρχει ενσωματωμένος ένας σαρωτής μαγνητικής κάρτας
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οπλίσει και να αφοπλίσει το
σύστημα χωρίς την χρήση του πληκτρολογίου. Ο σαρωτής της
μαγνητικής κάρτας όπλισης του συστήματος είναι σχεδιασμένος
για να μεγιστοποιήσει την άνεση του χρήστη.

Full duplex, αμφίδρομη

Φωνή 2 κατευθύνσεων

DTMF

Πίνακας Ενδείξεων

Frontel

Πρωτόκολλα

IP, TCP/IP, HTTP, SMTP, PPP

IP Στοιβάδα
Συναγερμός φωνητικής Επικοινωνίας
Φωνητικός εξυπηρετητής

Έως 3 τηλεφωνικούς αριθμούς
Προ-εγγραφή μηνύματος
Εγκατάσταση πρωτοκόλλων της Frontel μόνο

Τηλε-συντήρηση

Μέσω πρωτοκόλλου της Frontel στην
κεντρική μονάδα παρακολούθησης

Μεταφορά Βίντεο
Τύπος Βίντεο

MPEG V1.0 φάκελος βίντεο

Μέγεθος φακέλου βίντεο
Βίντεο στιγμιότυπα

220 Kbytes
5 στιγμιότυπα/ δευτερόλεπτο

Τύπος εικόνας

JPEG

Μέγεθος εικόνας

320x240 pixels

Ιστορικό/αρχείο συμβάντων
Θερμοκρασία Λειτουργίας

0ο/+40οC (32o/104oF)

Μέγιστη σχετική Υγρασία

70%, μη υγροποιημένη

Πιστοποιήσεις

CE/EN50131/EN300220/INCERT/IDA/NCP (Europe)
CP-01/UL/FCC (USA)
A-Tick (Australia)
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Οι ενσωματωμένες κεραίες μειώνουν την χρήση καλωδίων
ή την άσχημη δυσκίνητη εγκατάσταση για τους χρήστες,
που σε περίπτωση βλάβης μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήματα επικοινωνίας.
Ο πίνακας παρακολουθεί κάθε συσκευή (εκτός του
τηλεχειριστηρίου) για να επιβεβαιώσει τρέχουσες ανοιχτές/
κλειστές καταστάσεις, tamper condition, τον σειριακό
αριθμό, την ημερομηνία κατασκευής, τις αναβαθμίσεις του
λογισμικού, και την κατάσταση των μπαταριών.

Πίνακας Ελέγχου Videofied® XL GPRS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Συμβατότητα Το XL GPRS συνεργάζεται με όλες τις παρακάτω ασύρματες συσκευές της VIDEOFIED.

Διαμόρφωση/Προγραμματισμός

Ιστορικό/Αρχείο συμβάντων

Ολοκληρωμένη διαμόρφωση/προγραμματισμός του συστήματος
μπορεί να γίνει
επί τόπου
μέσω του αλφαριθμητικού
πληκτρολογίου. Εύκολο και κατανοητό κείμενο σε δύο σειρές, σε
οθόνη υγρών κρυστάλλων των 16 χαρακτήρων σας καθοδηγεί
να προγραμματίσετε, μέσω απλών εντολών τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ ή
μέσω ανταπόκρισης δεδομένων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα
σημείων στίξεως σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ιστοσελίδες/
IP διεύθυνσης και ονομασίες θέσεως των συσκευών.

Το XL GPRS καταγράφει και αποθηκεύει όλες τις ενέργειες
του συστήματος και των συμβάντων (όπλιση, αφόπλιση,
συναγερμούς, τοποθέτηση κωδικών πρόσβασης, αλλαγές στον
προγραμματισμό του συστήματος, κτλ.) σε μια μνήμη, η οποία
δεν μπορεί να διαγραφή. Το αρχείο μπορεί να καταγράψει μέχρι
4000 συμβάντα.

Εκτός περιοχής προγραμματισμός μπορεί να επιτευχθεί
χρησιμοποιώντας το Φορτωμένο Λογισμικό της Frontel. Μια IP
σύνδεση μεταξύ του Πίνακα ελέγχου και τον υπολογιστή με το
Λογισμικό της Frontel επιτρέπει εξειδικευμένο προσωπικό να
διαμορφώσει/προγραμματίσει τα δεδομένα/παραμέτρους του
συστήματος.
Εσωτερικός Αισθητήρας
Κίνησης
Ενσωματωμένος PIR
ανιχνευτής κίνησης, κάμερα
νυχτερινής λήψης, υπέρυθροι
προβολείς. Ο Αισθητήρας
Κίνησης ανιχνεύει εισβολείς
και καταγράφει ένα βίντεο 10
δευτερολέπτων της εισβολής
το οποίο στέλνει στον πίνακα
μέσω RF.

Μαγνητική Κάρτα
Επιτρέπει τον οπλισμό ή
αφοπλισμό του συστήματος

Επαφές Εισόδου
Ανιχνεύει το άνοιγμα/κλείσιμο
πόρτας και παραθύρου. Ένα
εξωτερικό ερέθισμα επιτρέπει
μέσω ηλεκτρονικής διάταξης
την ενεργοποίηση των
συσκευών ανίχνευσης.

Εξωτερικός Αισθητήρας
Κίνησης
Ενσωματωμένος PIR ανιχνευτής
κίνησης, κάμερα νυχτερινής
λήψης, υπέρυθροι προβολείς. Ο
Αισθητήρας Κίνησης ανιχνεύει
εισβολείς και καταγράφει ένα
βίντεο 10 δευτερολέπτων της
εισβολής το οποίο στέλνει στον
πίνακα μέσω RF.

Επικοινωνία
Το XL GPRS αναφέρει συναγερμούς και άλλα γεγονότα του
συστήματος χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους και
διατάξεις: Frontel και Ήχος.
> Frontel – παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση του
συστήματος και διακρίβωση βίντεο σε μια κεντρική μονάδα
παρακολούθησης με το λογισμικό παρακολούθησης της
Frontel.
> Ήχος – αναφέρει συναγερμούς μέσω ψηφιακού ήχου σε έναν,
δύο ή τρεις πελάτες ή προσδιορισμένους τηλεφωνικούς
αριθμούς (γραφείο, σπίτι, κινητό, κτλ.).

Ηχητική Επιβεβαίωση

Εσωτερική Σειρήνα
Παρέχει ηχητικά σήματα και
ήχους συναγερμού μέσα στον
χώρο όπου χρειάζεται.

Εξωτερική Σειρήνα/ Φάρος
Παρέχει ήχους συναγερμού και
οπτική ανάγνωση συναγερμού
για τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Αισθητήρας Καπνού
Αυξάνει την ασφάλεια και
χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία
ανίχνευσης. Ο Αισθητήρας
Καπνού είναι ασύρματος και μια
ενσωματωμένη προσθήκη στο
σύστημα ασφαλείας.

Τηλεχειριστήριο
Παρέχει περιορισμένες
λειτουργίες του
συστήματος και
συναγερμό πανικού, σε
ένα φορητό εύχρηστή
πακέτο.

Δυνατότητες
Κάθε XL GPRS σύστημα μπορεί να διαχειριστεί έως 19 αυτόνομές
συσκευές (Αισθητήρες Κίνησης, σειρήνες, πληκτρολόγιο, κτλ).
Κάθε συσκευή είναι ανατεθειμένη σε μια από τις τέσσερις
περιοχές προστασίας. Η Περιοχή 1 έχει οριστεί από την εταιρεία
για χρονοκαθυστέρηση εισόδου/εξόδου. Οι άλλες τρεις περιοχές
μπορούν να οριστούν/προγραμματιστούν όπως απαιτείται κατά
την εγκατάσταση. Για παράδειγμα, η Περιοχή 2 θα μπορούσε να
οριστεί για συσκευές στο ισόγειο, η Περιοχή 3 για συσκευές στο
υψηλότερο όροφο, και η Περιοχή 4 για συσκευές στο υπόγειο.

Υπάρχουν 20 ανεξάρτητοι κωδικοί πρόσβασης των τεσσάρων
ή έξι ψηφίων ο καθένας. Σε κάθε κωδικός πρόσβασης
μπορεί να ανατεθεί ένα από τα τρία επίπεδα ασφαλείας
για συγκεκριμένη λειτουργία. Τα Επίπεδα 1 και 3 παρέχουν
περιορισμένες λειτουργίες του συστήματος. Ένας κωδικός
εγκατάστασης επιτρέπει την είσοδο στο Επίπεδο 4 και παρέχει
στον εγκαταστάτη/πωλητή πλήρη πρόσβαση για ορισμό/
προγραμματισμό. Ο κωδικός εγκατάστασης δεν μπορεί να
οπλίσει και να αφοπλίσει το σύστημα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο πίνακας περιέχει ενσωματωμένο ένα ηχείο και ένα μικρόφωνο.
Όταν χρησιμοποιείται μια GSM/GPRS κάρτα SIM, ο πίνακας
XL GPRS επιτρέπει στην μονάδα παρακολούθησης να κάνει
αμφίδρομη
ηχητική επιβεβαίωση. Η αμφίδρομη ηχητική
επιβεβαίωση μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε στιγμή αρκεί ο
πίνακας να είναι συνδεδεμένος με τον μονάδα παρακολούθησης.
Κατά την διάρκεια της αμφίδρομης ηχητικής επιβεβαίωσης η
μεταφορά δεδομένων και βίντεο σταματάει και συνεχίζει μετά
το πέρας της ηχητικής επικοινωνίας.

Επιβεβαίωση Βίντεο
Ενσωματωμένοι ανιχνευτές κίνησης στο σύστημα ασφαλείας
επιτρέπουν την επιβεβαίωση μέσω βίντεο της εισβολής κατά τον
συναγερμό. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο και ο εισβολέας
ενεργοποιεί τους ανιχνευτές κίνησης, η ενσωματωμένη κάμερα
καταγράφει ένα ψηφιακό βίντεο 10 δευτερολέπτων το οποίο
αποστέλλεται στην μονάδα παρακολούθησης μέσω του πίνακα
ελέγχου, ο οποίος μπορεί να τους διαβιβάσει σε μία λίστα
συμβάντων.

Κατά την καταγραφή νέων συμβάντων, ο πίνακας ελέγχου
αυτόματα διαγράφει το παλαιότερο συμβάν.
Το Ιστορικό/Αρχείο Συμβάντων μπορείτε να το δείτε μέσω του
ενσωματωμένου πίνακα αφής, το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο
ή μπορείτε να το κατεβάσετε στην κεντρική μονάδα.

Χαρακτηριστικά
2

®

> S View – Ευρύ Φάσμα, VIDEOFIED, αλληλεπιδρούσα AES
Ασύρματη Τεχνολογία Απόκρυψης παρέχει μέγιστο σταθερό
σήμα και ασφάλεια.
> Συμβατότητα - συνεργάζεται με όλες τις ασύρματες
συσκευές της VIDEOFIED.
> Επιτήρηση όλων των συσκευών (εκτός τηλεχειριστηρίων).
> Tamper Detection – 24ωρη dual-tamper λειτουργία παρέχει
ανίχνευση για μετακίνηση του καλύμματος και της βάσης του
πίνακα. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί επίσης να παρακολουθεί
του Tamper διακόπτες όλων των συσκευών του συστήματος.
> Ζώνες/ Συσκευές – 19 μέγιστο.
> Περιοχές – 4 μέγιστο. Η Περιοχή 1 έχει οριστεί από την
εταιρεία για χρονοκαθυστέρηση εισόδου/εξόδου. Οι Περιοχές
2,3 και 4 μπορούν να διαμορφωθούν όπως απαιτείται.
> Κωδικοί Πρόσβασης – 20 μέγιστο. 4-6 ψηφία. Ένας κωδικός
εγκατάστασης για επιτόπου προγραμματισμό μόνο.
> Διαμόρφωση/Προγραμματισμός – επιτόπου αλφαριθμητικό
πληκτρολόγιο ή έκτος τόπου χρησιμοποιώντας το Λογισμικό
της Frontel.
> Επικοινωνία – Αναφέρει στην κεντρική μονάδα
παρακολούθησης μέσω του λογισμικού της FRONTEL.
> Επιβεβαίωση Βίντεο – ανάλυση βίντεο 320x240 pixels, 0 lux
ευαισθησία, 5 καρέ ανά λεπτό για περίπου 10 δευτερόλεπτα
συνολικού χρόνου εγγραφής. 220 K MPEG αρχείο.
> Ιστορικό/Αρχείο συμβάντων – μέγιστο 4000 συμβάντα
αποθηκευμένα σε μια μνήμη η οποία δεν μπορεί να διαγραφεί.

