
Jedna platforma pro
všechny aplikace

Bezpečnostní kategorie 

Zón

Podsystémů

Skupiny

Bezdrátové zóny

Uživatelských kódů

Počet událostí v paměti

Programovatelných výstupů

Objektových čísel pro PCO

Drátových či bezdrátových sirén

Proximity čteček

Hlasový modul s hlasovým průvodcem

 

Vyvažovací odpory

Komunikační kanály

8−512

32

4

256

500

2000

6−262

32

Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text

48

32

32

64

• Obousměrný VOX pro automatické přepínání 
  mezi odposlechem a mluvením

• Nahrané hlasové zprávy pro reakci na aktivaci zón, 
  podsystémů nebo výstupů

• Možnost vzdáleného ovládání

 

Plně volitelné (2k2 továrně)

PSTN, IP, GSM (GPRS/2G/3G)

3. stupeň (2. při použití bezdrátu)

Max. bezdrátových klávesnic

Klávesnic

Komunikační formáty

Technické parametry

ProSYS™ Plus  podporuje unikátní řešení ověřování poplachu společnosti RISCO Group pomocí 
živého videa. Platforma VUpoint umožňuje prostřednictvím Cloudu poskytnout real-time HD video 
IP kamer v reakci na alarm, nebo i na vyžádání.

RISCO Group, která je jedním z předních výrobců zabezpečovacích systémů.

ProSYS™ Plus je kompatibilní s inteligentní dotykovou klávesnice RisControl. 
Tato 8" dotyková klávesnice s vysokým rozlišením nabízí snadné intuitivní uživatelské rozhraní 
podobné mobilním aplikacím. Klávesnice nabízí uživateli k dispozici jasný přehled o stavu systému, 
možnost snadného zastřežení/odstřežení a také možnost prohlížet si své živé video a záznamy z 
VUpoint.

Jedná se o plně hybridní systém, který je certikovaný do bezpečnostní kategorie 3 a je určen pro 
všechny typy instalací.

ProSYS™ Plus je novou ústřednou od firmy RISCO Group. 

ProSYS™ Plus   v sobě propojuje kompletní spektrum technologií, které dodává a poskytuje firma 

Inteligentní dotyková klávesnice RisControl je moderní klávesnicí s 8“ diplejem s vysokým 
rozlišením pro snadné ovládání systému. Design menu klávesnice připomíná menu na vašem 
smartphonu, díky tomu je klávesnice velmi intuitivní. Uživatel může pomocí této klávesnice ovládat 
svůj systém a také si zobrazovat živý náhled a i záznam z VU Point kamer.

TVŮJ TEXT



RISCO Cloud byl navržen s ohledem na potřeby koncových

připojit libovolný drátový detektor na sběrnici RISCO

32× na systém

13,56MHz

16× na systém
8× na sběrnici

32× na systém včetně expandérů BUS zón
8× na sběrnici 32× na sběrnici

48× na systém včetně bezdrátových
16× na sběrnici

×8  100mA O.K. 
EXPANDÉR VÝSTUPŮ

PSTN MODEM IP MODUL  

ProSYS KLÁVESNICE LightSYS KLÁVESNICE  

WATCHOUT IDUSTRIAL
LUNAR

BEYOND BWARE OTŘESOVÝ
DETEKTOR

BEZDRÁTOVÝ EXPANDÉR

EXPANDÉR BUS ZÓN 
RP128EZBOOOB 

Prodlužuje BUS o 300 m

VENKOVNÍ DOME 
IP KAMERA 

VENKOVNÍ BULLET
IP KAMERA

VNITŘNÍ IP KAMERA

64× na systém
16× na sběrnici

1ZÓNOVÝ 

ELEGANT KLÁVESNICE

EXPANDÉR

Až 512 sběrnicových detektorů

 

HLASOVÝ MODUL 

REPRODUKTOR 
S MIKROFONEM

 1×  na systém

×  4×

 
 

 

PROSOUND LUMIN8

 

ÚZKÉ KLÁVESNICE

OVLADAČE 
JEDNOCESTNÉ 

32× na systém
 3× na expandér

4 × 3A
EXPANDÉR VÝSTUPŮ 16 ZÓNOVÝ

EXPANDÉR 

3A/1,5A 
POMOCNÝ ZDROJ

KONFIGURAČNÍ SOFTWARE

256 ovladačů na systém
16× na expandér

-
nikace má zásadní význam pro instalaci zabezpečovacích 
systémů. Nejenže vám umožní využít všechny obvyklé způsoby 
komunikace jako je například IP komunikace, GSM komunikace 
– 2G nebo 3G, a PSTN linku, ale také podporuje možnost komu-
nikace přes více kanálů najednou, což zvyšuje odolnost systému 
proti případnému výpadku jedné z komunikačních cest.

4 nezávislé sběrnice 

GSM modul

PROXIMITY ČTEČKA

• 4 nezávislé sběrnice
• Maximální délka sběrnice 300 m 
  s nestíněným kabelem
• Při použití kabelu STP Cat.5e 
  je maximální délka až 1 000 metrů

BEZDRÁTOVÉ PRVKY

DVEŘNÍ KONTAKTY DETEKOR KOUŘE

ZÁPLAVOVÝ NEBO 

mít přehled o všech nainstalovaných ústřednách a dálkově je 
programovat. Koncovým zákazníkům umožňuje ovládat 
ústředny přes web nebo aplikaci iRISCO včetně zobrazení 
živého obrazu z IP kamer.

Sběrnice RISCO může mít délku až 1000m při použití FTP 
kabelu. Při použití sběrnicových detektorů a sirén RISCO se 
ušetří čas i peníze za kabeláž, instalaci a servis díky vzdálené 
diagnostice. K dispozici jsou vnitřní, venkovní i seismické 
detektory. BUS detektory navíc disponují 1 zónovým vstupem 
pro připojení libovolného dalšího detektoru např. magnetické-
ho kontaktu. Miniaturní jedno-zónový expandér umožňuje 

ProSYS™  Plus disponuje velkým množstvím rozšiřujících 
modulů, včetně hlasového modulu, zónových expandérů, 
expandérů výstupů, bezdrátových expandérů, sběrnicových 
expandérů, zálohovaných napájecích zdrojů s dohledem 
funkce.

ProSYS™ Plus nabízí úplný rozsah jednosměrně a obousměrně 
komunikujících bezdrátových příslušenství a detektorů jako 
jsou vnitřní a venkovní PIR detektory (včetně varianty s PET 
imunitou), magnetické kontakty, detektory tříštění skla, detek-
tory otřesů, kouřové detektory, detektory CO2, detektory 
hořlavých plynů, detektory zaplavení, sirény, úzké klávesnice, 
dálkové ovladače a panik  tlačítka.

-

ProSYS™ Plus. Ústředny vybavené IP nebo GSM modulem lze 
také dálkově programovat prostřednictvím RISCO Cloudu.

Neomezený počet IP kamer

8 ZÓNOVÝ
 EXPANDÉR 

32× na systém
8× na sběrnici   

Volitelné 2G nebo 3G

Varianty v bílé í černé barvě 
Varianty s proximity čtečkou 

13,56MHz i bez čtečky

Varianta s proximity 
čtečkou 125kHz

Varianta s proximity 
čtečkou 13,56MHz

8× na sběrnici

VNITŘNÍ I VENKOVNÍ SIRÉNY

S PROXIMITY ČTEČKOU 13,56MHz

32× na systém
2× na expandér

PIR DETEKTORY

TÍSŇOVÉ TLAČÍTKA

256 detektorů nebo tísňových tlačítek na systém
32× na expandér

32× na systém
8× na sběrnici

   

DVOUCESTNÉ 

OTŘESOVÝ DETEKTOR

Maximální komunikační možnosti

Bezdrátové zařízení

OVLADAČE 
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