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Inputs/Outputs available Q1 2011

Ο κεντρικός πίνακας XV της Videofied είναι ένας 
ασύρματος, υποστηριζόμενος από μπαταρίες υβριδικός 
πίνακας συναγερμού.
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για μικρές και μεσαίες 
αστικές και επαγγελματικές εφαρμογές όπως εργοτάξια 
και βιοτεχνίες.
Ο XV διαθέτει προγραμματιζόμενες εισόδους και 
εξόδους καθώς επίσης την λειτουργία συσχετισμού με 
συσκευή τρίτου κατασκευαστή με την οποία μπορούμε 
να λάβουμε βίντεο από κάμερα χωρίς αυτή να 
αντιληφθεί κίνηση. 
Επιπλέον διαθέτει θέσεις για την τοποθέτηση 
μεγαλύτερης κεραίας για την αναβάθμιση του σήματος 
GPRS και της εσωτερικής ασύρματης επικοινωνίας.
Ο XV μπορεί να δεχθεί μικρόφωνο και ηχείο 
αμφίδρομης επικοινωνίας για την ακουστική 
επιβεβαίωση της παραβίασης.

O XV GPRS χρησιμοποιεί την τεχνολογία S2View 
TMSPREAD SPECTRUM της VIDEOFIED  που σε 

συνδυασμό με την αλληλεπιδρούσα AES 
κρυπτογραφημένη ασύρματη μετάδοση, επιτρέπει την 
μέγιστη ακεραιότητα και ασφάλεια του σήματος.   Η 
ενσωματωμένη κεραία επιτρέπει γρήγορη 
εγκατάσταση χωρίς επιπλέον καλωδιώσεις κάτι που 
σημένει καλαισθησία για τον χειριστή αλλά και 
μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας καθώς εξαλείφεται ο 
κίνδυνος ζημιάς στις καλωδιώσεις. 
Ο πίνακας παρακολουθεί κάθε συσκευή για την 
συνεπή λειτουργία της και συλλέγει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία όπως σειριακό αριθμό, 
ημερομηνία κατασκευής, κατάσταση μπαταρίας και 
έκδοση λογισμικού
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Κεντρικός πίνακας συναγερμού XV GPRS

Τυπική Εγκατάσταση
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2 ελεύθερες θέσεις για την σύνδεση εξωτερικής κεραίας GSM 
και κεραίας της εσωτερικής επικοινωνίας των συσκευών

4 περιοχές με 2 ειδικές περιοχές και προγράμματα όπλισης
20 κωδικοί χρηστών ή μαγνητικών καρτών
Δυνατότητα επί τόπου προγραμματισμού μέσω του 

πληκτρολογίου
Εσωτερική μνήμη με ιστορικό 4.000 γεγονότων
Δυνατότητα χρήσης των μπαταριών ως εφεδρεία με την 

σύνδεση στο ρεύμα ή αποκλειστικής χρήσης τους με διάρκεια 
ζωής έως 2 χρόνια

Ενσωματωμένο μόντεμ GPRS για την αποστολή των 
σημάτων στον κεντρικό σταθμό
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Επιβεβαίωση με βίντεο ανάλυσης 320Χ240 
εικονοστοιχείων σε φωτισμό 0lux, 5 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο. 
Η διάρκεια του κάθε βίντεο 10 είναι δευτερόπλεπτα για κάθε 
συμβάν. 

Υποστηρίζει έως 25 ασύρματες συσκευές
Λειτουργία συσχετισμού λήψης βίντεο από ενεργοποίηση 

συσκευής χωρίς κάμερα
2 προγραμματιζόμενες είσοδοι για εφεδρική χρήση του 

GPRS μόντεμ.
1 Προγραμματιζόμενη έξοδος για ενεργοποίηση συσκευών 

τρίτου κατασκευαστή όπως (συσκευές παραγωγής καπνού, 
ηλεκτρικές πόρτες, φάρους, σειρήνες, κ.α.)

Ο κεντρικός πίνακας XV εμπεριέχει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς προϊόντων Videofied που 
προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία για οπτική και ακουστική επιβεβαίωση.

Το ισχυρό ηχείο (προσφέρεται επιπλέον) επιτρέπει μία εντυπωσιακή δυνατότητα ακουστικής στον χώρο 
προστασίας δίνοντας ένα επιπλέον αίσθημα ασφάλειας στον τελικό χρήστη 

Η προγραμματισμένες λειτουργίες του προσφέρουν όλους τους πιθανούς συνδιασμούς βίντεο, ήχου, 
εισόδων και εξόδων έτσι ώστε να καλυφτούν οι τεχνικές απαιτήσεις των πελατών

Οπτικός Ανιχνευτής 

Προαιρετική 
τροφοδοσία

2 καλωδιακές 
ζώνες ή 
προγραμματιζόμενες 
είσοδοι.
Προγραμματιζόμενη 
Έξοδος 1

Διάρκεια μπαταριών έως 4 χρόνια

Πλήρης 
αμφίδρομη 
επικοινωνία 
με εξωτερικό 
μικρόφωνο 
και ηχείο

Κεντρικός πίνακας συναγερμού XV GPRS

Επικοινωνία μέσω 
κεραίας GSM

 

Συμβατότητα Ο XV GPRS συνεργάζεται με όλες της παρκάτω ασύρματες συσκευές της Videofied:


