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Nekonečné možnosti, Jedno bezpečnostní řešení 
Nyní s ověřením pomocí Live videa! 

Profesionální plně-hybridní bezpečnostní systém LightSYS™2 nyní nabízí ještě více! 
LightSYS™2 podporuje revoluční řešení ověřování poplachu společnosti RISCO Group pomocí Live videa. 
Platforma VUpoint, umožňuje prostřednictvím cloudu poskytnout streamové real-time video z IP kamer v 
reakci na alarm, nebo i na vyžádání. 

LightSYS™2 s VUpoint nabízí bezkonkurenční a nejmodernější řešení pro komerční i nekomerční objekty, 
které je flexibilní, spolehlivé a snadno se instaluje. 

•  Profesionální bezpečnostní řešení s ověřením poplachu pomocí Live videa zvýší Váš prodejní potenciál
•  Intuitivní aplikace pro smartphone poskytuje jednoduché ovládání a upozornění na poplach s jeho ověřením prostřednictvím 
   Live videa kdekoliv na cestách
•  Flexibilní možnosti komunikace, včetně IP, GSM / GPRS, PSTN, rádiových přenosů s dlouhým dosahem, vše instalované uvnitř 
   boxu ústředny
•  Dostupný velký výběr příslušenství včetně drátových, obousměrně komunikujících bezdrátových a sběrnicových detektorů RISCO
•  Ideální pro větší projekty se správou přes software SynopSYS Integrated Security & Building Management™
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Sběrnice RISCO  
Použitím sběrnicových detektorů a sirén RISCO se šetří čas i 
peníze za kabeláž, zónové expandéry, instalaci a servis. 
• Venkovní detektory, vnitřní detektory, infrazávory, 
průmyslové detektory, seismické detektory apod. 
• Sběrnicové detektory BWare™ a iWISE® mají  jeden zónový 
vstup, který lze využít např. pro připojení magnetického 
kontaktu od dveří/oken a ušetřit tak kabeláž do ústředny.
• Miniaturní jedno-zónový expandér pro připojení 
libovolného drátového detektoru na sběrnici RISCO.  

Klávesnice
• Nízko-profilová klávesnice s dotykovým displejem a 
proximity čtečkou (v černém nebo bílém provedení)
• Interaktivní hlasový modul s průvodcem v menu, umožňuje 
vzdálená hlášení a obsluhu, odposlech a komunikaci s 
hlídaným prostorem.

Obousměrně komunikující rádiové zařízení
LightSYS™2 nabízí úplný rozsah jednosměrně a obousměrně 
komunikujících bezdrátových příslušenství a detektorů
• Venkovní a vnitřní detektory, PIR s kamerou, detektory 
odolné vůči zvířatům, detektory tříštění skla, magnetické 
kontakty a další. 
• Detektory kouře, zaplavení, plynu CO2, úzké klávesnice a 
ovladače.

Drátové expandéry
Velké množství drátových rozšiřujících modulů, včetně 
hlasového modulu, zónových expandérů, expandérů výstupů, 
zálohovaných napájecích zdrojů s dohledem funkce.

Video verifikace

Drátové detektory

Bezdrátové rozšíření

Klávesnice, Proximity čtečky 
a audio

Sběrnice RISCO

      Live video verifikace
LightSYS™2 s VUpoint nabízí live video v reakci na poplach, 
nebo na vyžádání uživatele, tím poskytuje bezkonkurenční 
zabezpečení a kontrolu.

      Dostupná volba IP kamer
S VUpoint neexistuje žádný limit na počet IP kamer, které 
mohou být nainstalovány a připojeny do bezpečnostního 
systému. Díky tomu lze zvýšit výnosy pro instalační firmy a 
koncový uživatel získá lepší ověření poplachu. IP kamery jsou 
k dispozici pro vnitřní i venkovní prostředí a poskytují cenově 
dostupné a efektivní bezpečnostní řešení pro domácnosti i 
podniky.
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Monitorovací stanice PCO

RISCO Cloud Server

GSM/GPRS

IP/Internet

Rádiový přenos dlouhého dosahu 

PSTN/Dial 

Rádiový přenos dlouhého dosahu

IP Receiver
• Software pro monitorovací stanice PCO, který pracuje ve spojení s IP nebo 
GSM/GPRS modulem.
• Software obdrží šifrovaný protokol z LightSYS™2 a překládá události do 
standardních protokolů používaných monitorovací stanicí PCO.

Komunikace
LightSYS™2 nabízí celou řadu komunikačních 
možností pro spolehlivé předání události, audio 
komunikaci, ovládání pomocí RISCO Cloud a 
aplikace pro smartphone, konfigurační software a 
další.
Všechny komunikační moduly můžou být 
instalovány uvnitř boxu ústředny
• IP modul
• GSM/GPRS modul
• Rádiový modul s dlouhým dosahem
• PSTN modul

Konfigurační software
Konfigurační software je moderní PC aplikace, 
která montážním firmám umožňuje konfigurovat 
a spravovat databázi instalovaných systémů 
RISCO Group, provádět automatické operace na 
vybrané skupině ústředen a ještě mnoho dalšího. 
Komunikovat s ústřednami lze lokálně pomocí 
standardního USB kabelu nebo dálkově přes 
GPRS, IP nebo PSTN. Komunikace přes RISCO 
Cloud umožňuje bezproblémové GPRS a IP 
připojení.

SynopSYS Integrated Security
& Building Management TM

LightSYS™2 společně se softwarem SynopSYS 
Integrated Security & Building Management™ firmy 
RISCO Group, umožňuje obsluze zabezpečit a 
kontrolovat více instalací z jednoho uživatelského 
grafického rozhraní.

      Aplikace pro smartphone a RISCO Cloud
Díky RISCO Cloudu, může uživatel používat smartphone aplikaci iRISCO  pro 
vizuální ověření události jak pomocí snímků, tak i pomocí live videa a to na 
základě vyhlášení poplachu nebo na vlastní žádost. Aplikaci lze také použít 
pro zapínání a vypínání podsystémů (systému), zobrazení historie událostí a 
spínání programovatelných výstupů.
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Technické specifikace
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Zabezpečení

Zóny 8 - 50 

Podsystémy 4

Skupiny podsystémů 4

Bezdrátové zóny 50, 1 a 2-cestná komunikace 

Klávesnice 4, Drátové nebo bezdrátové 2-cestné Slim klávesnice

Uživatelské kódy 30

Paměť událostí 500 v ústředně, přes 2000 uložených na serveru RISCO Cloud

Programovatelné výstupy 4-32

Počet objektových čísel 3

Bezdrátové ovladače 16, jednosměrná nebo obousměrná komunikace

Proximity čtečky 8

Hlasový modul s hlasovým menu - Duplexní hovorová jednotka s automatickým přepínáním odposlechu a mluvení 
- Před-nahrané nebo uživatelem nahrané zprávy pro všechny zóny, podsystémy, výstupy 
- Vzdálené operace jako přijmutí události, aktivace/deaktivace, sepnutí výstupu

EOL odpor zón Volně nastavitelný. Usnadní rekonstrukce starých instalací.

Box ústředny Polykarbonát nebo plech

Komunikace

IP Zásuvný modul

GSM/GPRS Zásuvný modul

PSTN Na základní desce ústředny

Rádio dlouhého dosahu Plně integrovatelný a programovatelný z LightSYS™2

Jedinečné vlastnosti Risco

Ověření pomocí Live videa z integrovaných IP kamer Ano

Ovládání přes aplikaci smarthphonu s live video přenosem přes RISCO Cloud Ano

Systémová integrace pomocí SynopSYS Integrated Security & Building Management™ Ano

Sběrnicové detektory RISCO až 32

Dálkové nastavení parametrů a diagnostika U sběrnicových a obousměrných bezdrátových detektorů a sirén

Test sběrnice Ano

Přizpůsobivé stromové menu Ano

Dodatečné vstupy Samostatné vstupy pro tamper sirény a boxu 

Bezdrátové expandéry Až dva bezdrátové 32-zónové expandéry, mohou být instalovány uvnitř nebo vně 
polykarbonátového boxu ústředny

Obousměrné bezdrátové detektory a sirény Ano

Konfigurační software přes RISCO Cloud Ano

Distribuce a technická podpora pro ČR Alarm Absolon spol. s r.o. www.absolon.cz

Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení .

Pro seznam objednacích čísel LightSYS™2, kompatibilních detektorů a příslušenství navštivte www.riscogroup.com

Pro více informací o LightSYS™2 s live video verifikací
 a celé produktové řadě RISCO Group 

navštivte riscogroup.com 




