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Kommersiya obyektlərinin mühafizəsi
Vaxtaşırı yanlış həyəcan siqnalları – bütün
mühafizə siqnalizasiya sistemlərinin əsas
problemidir. Ticarət obyektlərin qorunmasında
yanlış həyacan siqnallara reaksiya verilməsi təsir
edici məsrəflərə çevirilir. Videofied mühafizə
siqnalizasiya sistemlərində hər ötürülən Həyəcan
Siqnalı bir neçə saniyəlik video təsviri ilə müşayiət
olunur. Bu isə istifadəçiyə həyəcan
xəbərdarlığının səbəbini, həyəcanın həqiqi və ya
yanlış olmasını müəyyən etməyə imkan verir və
bununla yanlış siqnalların araşdırılmasına çəkilən
vaxt, əsəb və məsrəflərdən sığortalayır.
•
•
•
•
•

Mühafizə funksiya ilə yanaşı, həmçinin, yanğınxəbərdarlıq vəzifələrini də yerinə yetirə bilir
Həm klaviaturadan, həm də məsafədən - mobil
telefon üzərindən idarə olunur
Mobil telefon vasitəsilə real zamanda görüntünün
alınması üçün də istifadə oluna bilərlər
3 ilə qədər enerjı qida mənbəyi olmayan yerdə çalışa
bilər
Simsiz olduğu üçün kabel işləri aparılmadan asan və
rahat şəkildə hər bir yerdə quraşdırıla bilər

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.

MOBİL İZLƏMƏ

Sizə daha yaxın...

VideoApp4all mobil aplikasiyası istənilən yerdə və zamanda smartfonunuzdan videomühaﬁzə siqnalizasiya
sisteminə nəzarət etməyə imkan verir, siz və sizin mühaﬁzə sistemi arasında real interaktiv alətdir.
A) Bu aplikasiya vasitəsi ilə video ilə təsdiq olunmuş həyəcan xəbərdarlıq siqnallarından əlavə Siz aşağıdakıları da
əldə edə bilərsiniz:
B) Sistemin cari statusunu “Mühaﬁzədə”/”Mühaﬁzdən çıxarılıb” nəzərdən keçirib məsafədən dəyişdirilməsi
C) Səlahiyyəti olan digər şəxslər tərəﬁndən Sistemin statusunu “Mühaﬁzədə”/”Mühaﬁzdən çıxarılıb”
dəyişdirilməsi barədə dərhal məlumatın alınması
D) Sistemdə son üç ay ərzində baş verən bütün hadisələrin jurnalını (?)
E) Qorunan ərazidə elektrik enerjisinin kəsilməsi və bərpa olunması haqqında dərhal məlumatın alınması
F) Göndərilən sorğu əsasında hər hansı hərəkət detektorundan real zamanda video-görüntünün alınması

İDARƏETMƏ PANELLƏRİ
W PANEL

XL PANEL və XLL PANELLƏRİ

Son texnologiyaların nailiyyəti!
W paneli digər modellərdən fərqli olaraq həyəcan və video
siqnalları GPRS-la bərabər həmçinin ETHERNET şəbəkəsi
(nəqilli və WiFi (opsiya)) üzərindən ötürə bilir. Elektrik qida
kəsildiyi halda Panel 72 saat fəaliyyəti davam edir. Opsional
olaraq nəqilli siren, giriş və çıxışlardan istifadə etmək olar.

GSM şəbəkələrin GPRS kanalı üzərindən bağlanılır.
Özündə daxili sireni, XL modellərində isə həmçinin
radionişanların oxuyucu, klaviatura və mikrofonu
birləşdirirlər. Üç ilə qədər elektrik qida daşları
vasitəsi ilə çalışa bilər.

XT/XT-iP PANELLƏRİ
GPRS və ETHERNET şəbəkələri üzərindən çalışırlar. Panelin
daxili giriş/çıxışları mövcüddür. Üç ilə qədər elektrik qida
daşları vasitəsi ilə fəaliyyət ğöstərir, habelə digər panellərlə
qenişləndiriçi kimi istifadə oluna bilər (Xtender).

GÖRÜNTÜLÜYÜCÜ SENSORLAR

İÇ
GÖRÜNTÜLÜYÜCÜ
SENSORU

İÇ
HƏRƏKƏT
SENSORU

ÇÖL
GÖRÜNTÜLÜYÜCÜ
SENSORU

Hərəkər görüntüləyici, öz PIR (passif infraqırmızı) hissəsində canlı hərəkət müəyyən edildiyi halda həyacan
xəbərdarlıq siqnalını və videogörüntünü ötürülməsini təmin edən sensordur.
Hərəkət görüntüləyici sensoru xəbərdarlıq siqnalını və videogörüntünü naqilsiz ötürür. Onun İç və Çöl şəraiti
üçün modelləri var. Əlavə olaraq Tüstü və Qapı Açılma sensorları da mövcuddur. Bütün sensorlar daxili elektrik
qida daşları ilə üç ilə qədər çalışa bilirlər.

CİHAZLAR

QAPI
AÇILMA
SENSORU

İÇ UNİVERSAL
RADİO
ÖTÜRÜCÜSÜ

İÇ
TÜSTÜ
DETEKTORU

CİHAZLAR
KEYPADS XMA/XMB
PROXIMITY TAGS VT
REMOTE KEYFOB RC

Radio eyniləşdirmə nişanı
Kod yığmadan obyekti mühafizəyə
qoymaq və mühafizədən çıxarmaq
üçün istifadə olunur.
Klaviatura
Sistemi konfiqurasiyası və
proqramlaşdırılması ücün
istifadə olunur.
Onun vasitəsi ilə obyekti
mühafizəyə qoymaq və
mühafizədən çıxarmaq olar.

Radio pult
Sistemi məsafədən idarə edilməsi ücün istifadə olunur
Təhlükəli hallar haqqında xəbərdar etmək üçün
«Həyacan Düyməsi» ilə təchiz edilib

SİRENALAR

Videoﬁed sirenləri tam simsiz olduğu üçün evinizdə kabel işləri aparılmadan asan və
rahat şəkildə hər bir yerdə quraşdırıla bilər.
İÇ
SİRENİ

ÇÖL
SİRENİ

İÇ SİRENİ VƏ 2 TƏRƏFLİ
AUDİO TƏSDİQ

VIDEOFIED BİZNESİN MÜHAFİZƏSİ

https://www.youtube.com/watch?v=eC8L-DjnfQA
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