מערכת האזעקה האלחוטית המתקדמת ביותר מבית ריסקו
עם אימות אזעקה באמצעות וידאו
מערכת  CommPactהינה מערכת אזעקה מקצועית ,המציעה הרבה יותר מכל מערכת אחרת:
• התקנה פשוטה וגמישה מערכת אלחוטית מלאה המאפשרת התקנה מהירה והגדרה אוטומטית של האביזרים בלחיצה אחת.
• נוחות ושקט נפשי שליטה מלאה במערכת מכל מקום ובכל זמן בעזרת אפליקציית הסמארטפון ,בטאבלט ובמחשב.
• שליטה מלאה אימות אזעקה באמצעות וידאו וצפייה בוידאו על פי דרישה דרך מצלמות .IP
• אמינות מוכחת ויכולות תקשורת מגוונות.GSM, GPRS, PSTN :

• פיתרון כולל לבית או לעסק מגוון רחב של אביזרים הכוללים גלאי נפח ,גלאי הצפה ,גז ו ,CO-גלאי מגנטי ,גלאי עשן וגלאי
זעזועים המעניקים תחושה של ביטחון.
• מערכת אזעקה מקצועית העומדת בתקנים אירופיים למערכות אבטחה (.)EN50131

אזעקה

מערכת אזעקה אלחוטית

אמינות מוכחת

 CommPactהינה מערכת אלחוטית
מקצועית מבית ריסקו ,המצטיינת בפשטות
ובמהירות ההתקנה .המערכת תומכת גם
בהגדרה אוטומטית של האביזרים בלחיצה
אחת.

 CommPactזוכה בפרסים ובהצלחה
עולמית ,והותקנה כבר באלפי בתים
ועסקים ברחבי העולם CommPact .אף
מאפשרת מגוון יכולות תקשורת כגון
.GSM, GPRS, PSTN

מגוון רחב של אביזרים

שליטה ובקרה

ניטור ואיבחון מרחוק

 CommPactמציעה  32אזורים ולכן
מתאימה להתקנות קטנות וגדולות ,ביתיות
ומסחריות .מגוון רחב של אביזרי אבטחה
ובטיחות הכוללים תנועה ,הצפה גז ,מגנט,
עשן ,ורטט המעניקים הגנה מושלמת לבית
או לעסק.

מערכת  CommPactניתנת לחיבור
לשירותי מוקד ,המאפשר קבלת שירותי
אבטחה מקצועיים .כמו כן ניתן לחברת
את מצלמות ה IP-לשירותי המוקד לצרכי
אימות אירועים.

מערכת  CommPactמאפשרת למתקינים
ולמוקדים ניטור ואבחון של המערכת
מרחוק ,בדיקת גלאים ותקלות החוסכים
זמן וכסף על ביקורים באתר.

שרתי הענן

מצלמות רשת

וידאו ותמונות נשלחים למשתמשים
באפליקציית הסמארטפון דרך שרתי הענן

אפליקצייה
סלולרית מתקדמת

אפליקציות טלפון חכם ומחשב
בעלי בתים יכולים להרגיש בשליטה עם
מערכת ה CommPact-בזכות אפליקציה
הסמארטפוון המתקדמת .האפליקציה
מאפשרת למשתמשים לדרוך ולנטרל את
המערכות מרחוק ,לקבל התרעות בזמן
אמת ולצפות בוידאו בעת אירוע או בכל
זמן נתון.

אפליקצייה אינטרנטית

וידוא אזעקה באמצעות בוידאו
וצפייה על פי דרישה
בזמן קבלת התרעה על אזעקה
המשתמשים יכולים לקבל תמונות או
קטעי וידאו ממצלמות ה IP-ישירות לטלפון
החכם .בנוסף ,ניתן לצפות בנעשה בבית
בכל עת ,לתחושה של שליטה ושקט נפשי.

מערכת
תכונות עיקריות

אפשרויות של משתמש קצה

אפשרויות מקצועיות

אלחוטית
טכנולוגיה

FM

אפשרויות דריכה

מלאה ,היקפית ,חלקית

לחצני סיוע

מצוקה ,אש ,רפואי

מס' קודי משתמש

 4 - 32ספרות

מספר אזורים מקסימלי

33

מספר אזורים אלחוטיים

32

מספר אזורים קויים

 1מגע סגור (בפאנל)

מספר שלטים אלחוטיים

עד  19שלטים

לוח מקשים אלחוטיי

עד 4

מרחיב טווח אלחוטי

עד 4

מספר חשבונות

עד  6למוקד אבטחה ולמנוי פרטי

פרוטוקלי דיווח

Contact ID, SIA, SMS SIA, SMS Contact ID

דיווחים למשתמש קצה

הודעות סמס ,דואר אלקטרוני ,הודעות קוליות

יומן אירועים

 1022על המערכת יותר מ 2000-על הענן

הודעות קוליות

 16הודעות מוקלטות ,שם מערכת

מספר בחיוג מהיר

 1חיוג מהיר למספר קבוע מראש

ממשק משתמש בדפדפן

צפייה יזומה ,דריכה ונטרול מרחוק ,הגדרות מערכת ,קבלת דיווחי אירועים

אפליקציה סלולרית

גישה מכל טלפון אנדרואיד ואייפון דריכה ונטרול מרחוק ,הגדרות מערכת ,קבלת דיווחי אירועים

דואר אלקטרוני

קבלת דיווח מארועים במערכת

הודעות טקטס ומולטימדיה

הפעלת מערכת בהודעות סמס וקבלת הודעות על אזעקות

הודעות קוליות

הודעות קוליות בזמן ארוע ,דיבור ושמע דו כיווני ,עקוב אחרי ,האזנה מרחוק

שדרוג תוכנה מרחוק

שדרוג גרסה דרך רשת סלולרית ()GSM, GPRS

חיבור קווי

הודעות בזמן אירוע ,דיבור ושמע דו כיווני ,תכנות מרחוק

סלולרי

הודעות קוליות בזמן ארוע ,דיבור ושמע ,עקוב אחרי ,האזנה מרחוק ושליטה מרחוק

עדכון תוכנה

עדכון גרסה מקומי בחיבור  USBלמחשב

מודולים

ממסר מתוכנת
סירנה
ספק כוח

ממסר אחד ()300mA max. load
סירנה פנימית במערכת
פנימי או חיצוני יציאה VAC9 :כניסה V230/V115 :

תכונות חומרה

טמפרטורת עבודה
סוללת גיבוי
מודולי תקשורת

0-60°C /32-140°F

www.electronics-line.com

4.8V/1.3Ah

( PSTN, GSMתלוי דגם)

