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Videofied nədir?

SİMSİZ MÜHAFİZƏ
SİQNALİZASİYA
Videoﬁed mühaﬁzə
siqnalizasiya sistemləri
kabel işləri aparılmadan
asan və rahat hər bir
yerdə quraşdırıla bilər.

MOBİL TELEFONLA
İZLƏMƏ
Videoﬁed hərəkət
sensorları qeydə alınan
bütün videoları mobil
telefonunuzla izləmək
imkanı yaradır.

ENERJİ MƏNBƏYİ
OLMADAN

VİDEOTƏSDİQ

Videoﬁed mühaﬁzə
siqnalizasiya sistemləri 3 ilə
qədər enerji qida mənbəyi
olmadan istənilən yerdə
çalışa bilər.

Videoﬁed mühaﬁzə
siqnalizasiya sistemlərində
hər qəbul edilən Həyəcan
Signalı, 10 saniyəlik video
təsviri ilə müşayiət olunur.

TÜSTÜ DETEKTORU
Videoﬁed detektorlarının
sırasında nəqilsiz tüstü
detektoru mövcüddur.
Mühaﬁzə ilə bərabər, sistem
həmçinin yanğın-xəbərdarlıq
vəzifələrini də yerinə yetirir.

3 AY YADDAŞDA
SAXLANMA
Qeydə alınan bütün video və
foto görüntülər 3 ay boyunca
yaddaşda saxlanılır və istənilən
zaman yenidən izlənilə bilər.

TİKİNTİ SAHƏLƏRİ

Videoﬁed GSM əhatə dairəsində olan
istənilən yerdə quraşdırıla bilər – bu isə
tikinti sahələr üçün önəmli amildir,
çünkı adətən, xüsusən erkən
mərhələlərdə, tikinti yerləri elektrik
telləri, telefon xətləri və internet
xidmətləri ilə təmin olunmurlar. Tikinti
sahələri geniş və çox vaxt nəzarətsiz
olduğundan, qorunan ərazilərdən daxil
olan həyəcan siqnallarının video ilə
təsdiq etmək xüsusi ilə vacibdir.
Videoﬁed-ın səyyarlığı onun layihə
inkişaf etdikcə tikintinin müxtəlif
yerlərinə köçürülməyə, habelə, layihə
bitdikdən sonra yeni ərazilərdə
quraşdırılmağa imkan verir.

MotionViewer (hərəkət sensoru)
Daxili

Çöl üçün
Hərəkət
sensoru
Rəqəmsal
Kamera

• 2 tərəfli şifrələnmiş
radio ötürücü
• Kabelsiz
• Qidasız
• Elektrik daşların qida
müddəti 2-4 ilə dək

Gecə
işiqlandırılması
4

Siqnalizasiya və Videogörüntünün
Ötürülməsi
· MotionViewer / Hərəkət
Görüntüləyici qorunan əraziyə
müdaxiləni müəyyən edir və onun
10 saniyəlik görüntüsünü radio
üzərindən panelə göndərir.
· Panel həm həyəcan siqnalını,
həm də videonu İP / GPRS vasitəsi
ilə Siqnal Qəbulu Mərkəzinə
ötürür.

Hərəkət sensoru

· Həyəcan siqnalı və videonu
elektron poçta ilə xəbərdarlıq
siyahısına yönəldə bilmək seçimi.
· Ev/mənzil/bağ sahibləri üçün
həyəcan siqnalları və videolar
bulud serveri vasitəsi ilə bir və ya
bir neçə smartfona və ya
internetə bağlı digər cihaza
ötürülə bilər.

Panel

Smartfona ötürülmə
Siqnal qəbulu
mərkəzi

Elektron poçt
ilə xəbərdarlıq
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VIDEOFIED ilə,
100% SİMSİZ,
100% EFFEKTİV
Hərəkət sensoru

Eyniləşdirmə nişanlarının
oxuyucusu

Panel

Çöl sirenası

ÇÖL
HƏRƏKƏT SENSORU
ÇÖL PANELİ
Çöl hava şəraitə davamlı, nəqilsiz, elektrik qida daşları ilə çalışan,
Video Mühaﬁzə həyacan sistemi
Tam simsiz və qida
məmbəyi olmadan
çalışma

İstifadə
Video
İşləmə temperaturu
Quraşdırma

Masking kit
Giriş/Çıxışlar

Çöl
Rəngli
-30o / +60o
Mounting Bracket
(Ref. MB 110)
Akselerometr ilə
90o
üfuqi pərdə
şaquli pərdə
uzaq məsafə
✓
✓

Batareyanın qida müddəti

4 il

Elektrik qida daşları

4LS

Tamper
Nəzarət bucağı
Linza

Çöl paneli

Hərəkət işləmə temperaturu
Giriş
Çıxış

XTO Paneli
-30o / +60o
3
2

GPRS əlaqəsi

✓

Gücləndirilmiş GPRS və Radio antenaları

Daxildir

Cihazların sayı

25

Elektrik qida daşları

2 opsiya:
-Connected with 9VDC
to 12 VDC, with 4 LR20
-4 LSH20 lithium batteries

CİHAZLAR
NƏQİLSİZ
EYNİLƏŞDİRMƏ NİŞANLARIN
OXUYUCUSU
RADİO EYNİLƏŞDİRMƏ
NİŞANI
NƏQİLSİZ ÇÖL SİRENİ

İstifadə:
Eyniləşdirmə nişanları:
Tamper:
Elektrik qida:

Daxildə / Çöldə
VT 100
Açılıb – bağlanma
3 ədəd LS14500
litium daşı

Müdaxilə hallarda ətrafa
həyacan vermək üçün
istifadə olunur.
Bir sistemlə, bir neçə siren
istifadə oluna bilər.

VIDEOFIED TİKİNTİ MÜHAFİZƏSİ
https://www.youtube.com/watch?v=UbiudC4ohoQ
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